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11/4/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Mateus 21.13 

PALAVRAS CHAVE: Apresentar a oração privada e pública como indispensável para 

a adoração. 

OBJETIVO: Oração, particular, pública 

 

Para entender a passagem 

E disse-lhes: — Está escrito: “A minha casa será chamada ‘Casa de Oração’.” Mas vocês estão 

fazendo dela um covil de salteadores. 

 

Mateus 21:13 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

 A oração é um meio de graça que não tem mais espaço em muitos cultos 

evangélicos. Perdeu-se a ideia de que a oração é um elemento inegociável e 

central do culto cristão  (público, familiar e privado). O culto, em sua essência, é um 

ato de renovação pactual e no qual Deus comunica suas promessas eternas por 

meio da Palavra e das ordenanças e seu povo redimido responde com adoração 

e ação de graças por meio da oração. 

 Portanto, se um culto for desprovido de Escritura e oração pode ser que haja 

uma reunião em andamento, mas dificilmente pode ser definida como um culto 

público.  

 O culto a Deus na tradição protestante e reformada tem sempre destacado 

a centralidade da oração reverente, permeada de Bíblia, trinitária, cheia do 

Espírito, mediada por Cristo. 

 A oração pastoral deve ter quatro coisas: 

 Primeira deve ser carregada de conteúdo bíblico ao invés de clichês para lá 

de batidos e de divagações repetitivas. Em segundo lugar, a oração pastoral deve 

ser um derramar apaixonado do nosso coração diante de Deus e não um ritual 

sonolento. 

 Em terceiro lugar, a oração pastoral de ser preparada com antecipação. 

Deve ser um elemento da liturgia do culto pelo qual o povo de Deus esteja ansiando 

e não receando; sem dúvida, algumas pessoas em razão da frieza espiritual, terão 

aversão à oração pastoral, não importa como será feita. Não obstante, um ministro 

previsível e despreparado não deve ser a causa dessa rejeição. Em quarto lugar, ao 

ouvirem a oração pastoral, Dia do Senhor após Dia do Senhor, os cristãos são 
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instruídos sobre como orar. De fato, a oração pastoral fomentará orações 

semelhantes no seio da congregação. 

Por que razão Deus deseja que os crentes orem juntos? Será que isso é um 

dever bíblico ou é algo opcional? Que diferença faz se oramos individualmente ou 

em grupo? Nesta lição procuramos demonstrar o valor e o lugar da oração 

coletiva nos cultos de adoração e oração. 

I. O QUE É ORAÇÃO?____________________________________________________________ 

Segundo o John Bunyan1, oração é derramar de modo sincero, consciente e 

afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do 

Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que estão em 

conformidade com a sua Palavra, para o bem da igreja e com fiel submissão à sua 

vontade.  

A descrição de Bunyan contém sete pontos. Para ele, orar é derramar seu 

coração ou alma: 

1. De modo sincero; 

2. De modo consciente; 

3. De modo afetuoso, derramando a alma para Deus por meio de Cristo; 

4. No poder e ajuda do Espírito Santo; 

5. Buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade 

com a sua Palavra; 

6. Para o bem da igreja; e 

7. Com submissão fiel à vontade de Deus.  

O Catecismo Menor de Westminster define a oração como: um oferecimento 

dos nossos desejos a Deus, no nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com 

a confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento de Sua misericórdia.  

Vejamos algumas referências bíblicas que fundamentam essa definição: 

• Salmo 62.8. Devemos oferecer os nossos desejos a Deus. 

• João 16.23. A oração deve ser oferecida em nome de Cristo. 

• Romanos 8.26. Devemos orar pelo auxílio do Espírito Santo. 

• Salmo 32.5-6; Daniel 9.4. Devemos, na oração, confessar os nossos pecados 

• Filipenses 4.6. Devemos agradecer a Deus por Suas misericórdias, na oração. 

Uma definição mais ampla, estabelece a Oração como comunicação 

pessoal com Deus. O que chamamos de “oração” abrange a oração que pede 

algo para nós e para os outros (às vezes chamada de petição ou intercessão), a 

confissão de pecados, a adoração, o louvor e a ação de graças, e também a 

comunicação divina de indicações de sua resposta a nós. 

                                                 
1 Foi um pastor, teólogo e escritor batista, do século XVII.  
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Calvino definiu a oração como uma forma de comunicação entre Deus e 

nós, pela qual colocamos diante dEle os nossos desejos, as nossas alegrias e as 

nossas queixas – em resumo, tudo o que está em nosso coração.  

 

II. ORAÇÃO COMO DISCIPLINA INDIVIDUAL E ORAÇÃO COMO ATIVIDADE 

COMUNITÁRIA 

A oração é uma ordem dada por Deus que deve ser praticada tanto em 

público quanto em particular. A Bíblia nos ensina sobre a prática da oração 

individual, bem como, o cultivo da prática da oração em grupo.  Vejamos o que as 

Escrituras tem a nos ensinar sobre essa questão: 

ORAR A SÓS. 

Daniel subia até o seu quarto e ”três vezes por dia, se punha de joelhos e 

orava, e dava graças, diante do seu Deus (Dn 6.10). Jesus frequentemente saía a 

lugares solitários para ficar só e orar (Lc 5.16). Ele também nos ensina: “Quando 

orares, entra no teu quarto e, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; 

e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará” (Mt 6.6). Essa exortação tem como 

objetivo evitar o erro dos hipócritas, que adoravam orar nos cantos das praças 

“para serem vistos dos homens” (Mt 6.5). é sábio o incentivo de Jesus a que oremos 

em secreto, não só para que evitemos a hipocrisia, mas também para que não nos 

distraiamos com a presença de outras pessoas, modificando assim as nossas 

orações para que se ajustem àquilo que julgamos que elas esperam ouvir. Quando 

nos achamos verdadeiramente a sós com Deus, na privacidade de um quarto, 

depois de “fechada a porta” (Mt 6.6), então podemos derramar nosso coração 

diante dele.  

A necessidade de orar a sós pode também trazer implicações para as 

reuniões de oração de pequenos grupos ou da igreja; quando os crentes se reúnem 

para buscar com sinceridade o auxílio do Senhor em determinadas questões (Atos 

1.14), muitas vezes é interessante que estejam na privacidade de uma casa (ou 

igreja local), onde, a portas fechadas, possam coletivamente clamar a Deus. 

Aparentemente era assim que os primeiros cristãos oravam quando a Deus 

rogavam, comovidos, a libertação de Pedro da prisão (Atos 12.5,12-16).  

ORAR COM OS OUTROS. 

Os crentes encontram força ao orar em grupo. De fato, Jesus nos ensina: “em 

verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a 

respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu 
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Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, 

ali estou no meio deles” (Mt 18.19-20)2.  

Nas Escrituras há muitos outros exemplos em que grupos de crentes oram 

juntos, ou em que uma pessoa lidera toda a congregação na oração (observe a 

oração de Salomão “na presença de toda a congregação de Israel”, quando da 

dedicação do templo em 1Rs 8.22-53, ou a oração da igreja primitiva em Jerusalém, 

quando “levantaram a voz a Deus”, em Atos 4.24). Observe que a Oração 

Dominical está no plural. Ela não diz ”dá-me hoje o meu pão de cada dia”, mas 

“dá-nos hoje o pão nosso de cada dia” e “perdoa-nos os nossos pecados” e “não 

nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal” (Mt 6.11-13, tradução livre). Orar 

com outros, então, é também correto e muitas vezes aumenta a nossa fé e a 

eficácia das nossas orações.   

III. A ORAÇÃO PERDEU ESPAÇO EM MUITOS CULTOS EVANGÉLICOS_________________ 

A oração é um meio de graça que não tem mais espaço em muitos cultos 

evangélicos. Perdeu-se a ideia de que a oração é um elemento inegociável e 

central do culto cristão (público, familiar e privado). O culto, em sua essência, é um 

ato de renovação pactual e no qual Deus comunica suas promessas eternas por 

meio da Palavra e das ordenanças e seu povo redimido responde com adoração 

e ação de graças por meio da oração. 

 Portanto, se um culto for desprovido de Escritura e oração pode ser que haja 

uma reunião em andamento, mas dificilmente pode ser definida como um culto 

público.  

 O culto a Deus na tradição protestante e reformada tem sempre destacado 

a centralidade da oração reverente, permeada de Bíblia, trinitária, cheia do 

Espírito, mediada por Cristo. 

IV. DOIS TIPOS DE REUNIÕES_______________________________________________________ 

Na igreja primitiva, havia dois tipos distintos de culto, um padrão que é ainda 

seguido hoje. Havia os encontros mais públicos para adoração e instrução, os quais 

são mencionados, sobretudo, em 1 Coríntios 14. Esses encontros eram “conduzidos” 

por pastores, mestres e outros líderes na igreja que, naquela época inicial, ainda 

incluíam profetas e apóstolos. Estes constituíam o grupo de liderança e conduziam 

a adoração de acordo com as regras de Paulo para um culto ordeiro, pré-

arranjado e harmonioso (termos usados em 1Coríntios 14.33 e 40). Os dirigentes 

eram, sem dúvida, todos homens, pois Paulo insistia que fossem assim (1Coríntios 

14.34-35).  

                                                 
2 Embora os quatro versículos precedentes (v.15-18) tenham que ver com a disciplina dentro da 

igreja, a palavra “também” no início do v.19 sinaliza uma ligeira mudança de assunto, e não é 

incorreto considerar os v.19-22 como uma declaração mais ampla sobre a oração em geral na 

igreja.  
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Porém havia também outro tipo de culto, um tanto diferente, realizado pelas 

igrejas do Novo Testamento: eram os cultos de oração. Estes eram menos “públicos” 

e, provavelmente, menos formais. Aparentemente, até onde o registro bíblico nos 

permite ver, esses cultos não continham instrução, e todos os participantes eram 

crentes. Com certa frequência, eram realizados sob certa urgência, como resposta 

a algum problema imediato ou pressão. E tudo indica que tanto homens como 

mulheres participavam.  

Esse tipo de encontro aparece, pela primeira vez, nas páginas do livro de 

Atos, pouco antes do dia de Pentecostes. Tratava-se de uma reunião dos discípulos 

num cenáculo em Jerusalém (At 1.14). 

O próximo culto de oração registrado encontra-se em Atos 4.24, quando 

Pedro e João relataram aos discípulos que os principais dos sacerdotes os haviam 

proibido falar em nome de Cristo. Embora esse encontro possa ter sido um encontro 

de apóstolos apenas, ele não perde seu valor como padrão, visto que as atividades 

dos apóstolos (com exceção das atividades de revelações e sinais que eram parte 

do ministério apostólico) constituem exemplos a serem seguidos. Ao depararem-se 

com uma séria ameaça contra o testemunho de Cristo, eles se uniram em uma 

reunião de oração.  

O mesmo aconteceu quando Herodes prendeu Pedro (Atos 12.5), e a igreja 

fazia contínua oração a Deus por ele. Lemos também, em particular, sobre o 

encontro realizado na casa de Maria, mãe de João, quando muitos se uniram para 

orar. 

O princípio de que crentes devem reunir-se para orar foi estabelecido pelo 

Senhor Jesus, de maneira suprema, nas conhecidas palavras de Mateus 21.13: “e 

disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração [...]”. 

V. PELO QUE DEVEMOS ORAR, QUANDO COMEÇAMOS A TRABALHAR EM BENEFÍCIO 

DA SAÚDE E DA SANTIDADE DA IGREJA? 

1) siga o modelo das súplicas do apóstolo Paulo em favor das igrejas que ele havia 

implantado.  

Confira as seguintes passagens: Ef 1.15-23; 3.16-21; Fp 1. 9-11; Cl 1.9-12; 2Ts 1.11-12 

2) Ore para que a pregação do Evangelho seja fiel, exata e clara.  

3) Ore em favor da maturidade crescente da congregação; peça a Deus que a 

sua igreja local cresça corporativamente em amor, santidade e doutrina correta e 

que o testemunho da igreja na comunidade seja distintivamente puro e atraente 

aos incrédulos. 

4) Ore em favor dos pecadores, para que eles sejam convertidos e a igreja, 

edificada por meio da pregação do Evangelho. 
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5) Ore por oportunidades para que você mesmo e outros membros da igreja façam 

evangelização pessoal.  

VI. A ORAÇÃO NOS CULTOS______________________________________________________ 

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, 

intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens” (1Tm 2.1). Este 

mandamento é dado no início de um capítulo que instrui sobre a organização e a 

adoração corporativa. O apóstolo Paulo queria que essas orações fossem o 

principal assunto na liderança da adoração corporativa regular exercida por 

Timóteo. Jesus citou Isaías, ao dizer: “A minha casa será chamada casa de oração” 

(Mt 21.13). Os pastores são por Deus ordenados a liderar suas igrejas na oração 

pública. 

Seria sábio se incorporássemos aos nossos cultos de adoração corporativa o 

padrão de oração do livro de Atos dos Apóstolos. Intercaladas entre cânticos, a 

leitura de textos bíblicos e até a leitura coletiva da confissão de fé, poderíamos ter 

orações de adoração, confissão, agradecimento e súplicas. 

• A oração de adoração ou louvor se focalizaria no louvor a Deus por seus 

atributos e perfeições. 

• A oração de confissão seria uma confissão coletiva dos pecados que 

cometemos contra Deus desde a nossa última reunião, focalizando 

particularmente as atitudes que praticamos em desobediência a uma 

passagem lida publicamente na igreja, aos Dez Mandamentos ou à 

passagem que será exposta naquela reunião. 

• A oração de agradecimento se focalizaria em expressar a gratidão pelos 

dons físicos e espirituais que Deus nos outorgou. 

• A oração de súplica seria uma oração em que o pastor apresentaria diante 

de Deus as necessidades da igreja local, suplicaria em favor das autoridades 

públicas, suplicaria pela igreja local, com base nas prioridades expressas nas 

orações de Paulo em favor das igrejas, e, talvez, até rogaria pelos pontos 

principais do sermão a ser transmitido em seguida. 

Essas orações reconhecem nossa dependência coletiva de Deus. Também 

são bastantes úteis às pessoas não somente em liderá-las na adoração corporativa 

bem estruturada, mas também em apresentar-lhes um modelo de maturidade e 

reverência em nossa aproximação a Deus, por meio da oração.   

VII. APLICAÇÃO_________________________________________________________________ 

1. Uma vez que foi o próprio Deus quem ordenou como um dever a seu povo a 

prática da oração em grupo, corporativa, você tem encarado com 

seriedade os momentos de oração no culto público ou você encara as 

orações do culto como mera formalidade litúrgica? 
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2. Uma vez que o princípio de que crentes devem reunir-se para orar foi 

estabelecido pelo Senhor Jesus, resta-nos indagar se você tem sido obediente 

ao Senhor, participando assiduamente das reuniões de oração? 

3. O culto de oração é uma demonstração clara e enfática de nossa 

dependência completa do poder de Deus para toda obra que realizamos.  

4. Nas reuniões de oração nossas preocupações pessoais, como crentes 

individuais, são deixadas de lado e nos tornamos um grupo de pessoas que 

anseiam pela bênção de outros e pela prosperidade do Reino de Deus. Ali 

aprendemos também a nos preocupar e nos interessar pelas provações de 

outros servos de Deus, bem como a regozijar com os seus triunfos conforme o 

Senhor responde as nossas orações.  

5. Os cultos de oração foram ordenados por Deus e são necessários porque eles 

treinam a igreja a desenvolver fé, confiança e expectativas por grandes 

coisas 

 

 

 

  

 

 


