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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 1 Tessalonicenses 5.17 

PALAVRAS CHAVE: Oração, Pública, Igreja. 

OBJETIVO: Evidenciar a importância da oração particular e coletiva além de tornar claro 

seu objetivo bíblico, a Glória de Deus. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá compreender que Deus 

chama o seu povo para um compromisso com a oração. Apresentar a oração como 

indispensável para a manutenção da unidade. Entender o propósito pelo qual Deus une seu 

povo e decidir viver em verdadeira unidade por meio da oração dentro de um compromisso 

litúrgico com sua igreja local.  

 

Para entender a passagem 

Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também 

por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, 

pelo qual também estou algemado; para que eu o manifeste, como devo fazer. 

Colossenses 4.2-4 

 
INTRODUÇÃO 

Muitas vezes, confundimos adorar com cantar louvores a Deus, somente. Mas, 

adorar envolve tanto entoarmos cânticos ao Senhor quanto: ouvirmos a Palavra com 

atenção, assim como, tomar do pão e beber do cálice, mas não somente isso, pois orar é 

também um elemento crucial da adoração. Não existe adoração verdadeira sem que haja 

oração. Devemos ler as Escrituras, Cantar as Escrituras, Ouvir as Escrituras sendo 

pregadas, ver as Escrituras através das ordenanças: batismo e ceia, mas também orarmos 

as Escrituras! 

 

I. O QUE SIGNIFICA ORAR AS ESCRITURAS?  

Orar as Escrituras significa orar o que Deus falou; está registrada nas páginas da 

Bíblia. Vejamos, o primeiro caso de oração registrado na Bíblia, encontra-se em Gênesis 4, 

fora do Jardim do Éden (cf. Gn 4. 25,26). Na ocasião, Eva ora agradecendo a Deus pois 
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Ele concedeu a ela um filho, de nome Sete, do qual de sua descendência viria a nascer o 

Salvador que esmagaria a cabeça da Serpente. Podemos ver que o conteúdo da oração de 

Eva é justamente a Palavra de Deus, ela ora o que está hoje registrado em Gênesis 3.15; 

Orar as Escrituras é orar as promessas de Deus, que estão confirmadas pelo caráter de 

Deus.  

Em Tiago 4.13 vemos curiosamente o tipo de oração que Deus não responde. Tiago 

observa que no convívio da Igreja, algumas dificuldades podem surgir no relacionamento 

entre os irmãos. E, destacando estas lutas, ele observa que as orações daqueles irmãos 

não estavam sendo respondidas, porque os seus pedidos eram maus. Existem alguns 

critérios que impedem que as nossas orações sejam respondidas, e um deles é quando há 

egoísmo naquilo que pedimos. Deus é santo e justo, e nossas orações devem ser baseadas 

nesta verdade. Deus não responderá orações que visam exaltar o homem ou envergonhar 

outra pessoa. Devemos pensar que o propósito maior por trás de nossas orações é o 

"venha o teu reino, seja feita Tua vontade". Se nossa oração não se enquadra nos 

propósitos soberanos de Deus, Ele não responderá. 

E é justamente neste contexto da adoração coletiva, quando estamos reunidos como 

povo de Deus, que devemos avaliar nosso comportamento, isto é, que valor temos dado a 

oração e qual conteúdo tem preenchido nossas orações. Devemos nunca nos esquecermos 

que orar como convém é orar segundo a vontade de Deus, colocando nossos desejos em 

harmonia com os santos propósitos de Deus.  

 

II. QUAL A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO NA ADORAÇÃO COLETIVA? 

Para as três grandes religiões monoteísta: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, 

a oração constitui o cerne do que significar crer. Os mulçumanos são chamados a orar 

cinco vezes ao dia, e os judeus têm como tradição orar três vezes ao dia. E cada ramo da 

igreja cristã, está impregnado de diversas tradições relativas a oração.  

Em nosso culto, sempre separamos um momento especial dedicado à oração. Este 

momento não existe para aproveitarmos e pegarmos nossos celulares enquanto nossos 

irmãos estão de olhos fechados. Este momento também não é para fazermos fundo musical 

em nossos instrumentos, pois isso nos impediria de participar. Nem é uma encenação, 

muito menos lúdico para ficarmos assistindo, pelo contrário, devemos ser participantes 

ativos na oração pública, todos! 

A negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. 

Considere o exemplo de Pedro, em Lucas 22.39-62. Jesus disse aos seus discípulos: “orai 
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para que não entrei em tentação”. Em vez disso, os discípulos adormeceram. As próximas 

atitudes de Pedro foi tentar enfrentar um exército romano com uma espada; depois, ele 

negou a Cristo. Pedro não orou e como resultado caiu em tentação. O que aconteceu com 

Pedro também acontece com todos nós: caímos em particular, antes de cairmos em 

público. Em 1º Tessalonicenses 5.17, Deus nos manda orar sem cessar. Isso significa que 

devemos viver em contínuo estado de comunhão com nosso pai. Além disso, temos o 

exemplo da igreja primitiva, onde temos relatado que a Igreja de Cristo permanecia na 

Oração: na doutrina, na comunhão, no partir dos pães e nas orações (cf. At 2.42). A oração 

aqui não era a particular (e esta é de fato importante Mateus 6.6). Eles perseveravam em 

comunhão, ou seja, oravam juntos! A oração na adoração coletiva reforça a nossa unidade 

em Cristo. Devemos então, orarmos de maneira bíblica e para isso queremos destacar 4 

momentos que não podem faltar em nossas orações. 

 

a. Exaltação do caráter de Deus. 

Neste momento somos unidos em um único propósito, queremos demonstrar em 

nossos corações que é uma honra falarmos com Deus.  Nos encontramos como 

comunidade diante de Deus e reconhecemos que só ele é digno de louvor, de honra e de 

glória, que não adoramos a nenhum outro Deus que o nosso Senhor. Há, na Bíblia, diversas 

expressões de adoração a Deus, como no Salmo 92.1-3. Queremos trazer a memória o 

que Deus fez por nós cumprindo suas promessas. Queremos confessar também nossos 

pecados diante d´Ele. Porém, não queremos só destacar o que Ele fez por nós, mas 

também o que Ele é! 

É indispensável que ao iniciarmos nossas orações, nós exaltemos a Deus pelos seus 

atributos e características – Santidade, mansidão, bondade e até a sua ira! Na oração 

vamos descobrindo o caráter de Deus, e vamos desejando louvar a Deus não por coisas 

generalizadas, mas por coisas específicas.  

 

b. Confissão 

Se oramos corretamente, a confissão vem ser o reflexo da nossa alma. Quando 

confessamos o caráter santo de Deus: sua grandeza, sua santidade e sua bondade, nossos 

pecados ficam evidentes. Ao perceber a grandeza de Deus somos levados a confessar 

nossos pecados. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, a primeira coisa que Deus 

testifica de si mesmo, é que Ele é um Deus perdoador (Ex 34.6-7). A ideia de perdão é dele. 

Ele providenciou tanto a punição para os culpados como o perdão para o bem do seu povo. 
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Realizou o seu plano por meio de Jesus, nosso substituto (Rm 3.21-26). A oferta de perdão 

de Deus nos anima a ser francos a respeito de nossas faltas. Veja o filho pródigo que, 

“quando caiu em si”, lembrou da natureza generosa do pai (Lc 15.17-19). A bondade do pai 

impulsionou o filho a voltar e confessar seus pecados. Devemos confessar e não 

contemplar a vaidade do nosso coração (Sl 76.18-20). Pedidos feitos com coração impuro, 

não chegam aos ouvidos do Senhor, isso não é limitação do poder de Deus. Isaías nos 

explica no capítulo 59.1-2. É como se ele tivesse dizendo: “Deus sabe o que vocês estão 

pedindo, mas não o responderá”, esse é o sentido de não ouvir. I João 1.9 é declaração de 

perdão e ela é confirmada no caráter de Deus: fiel e justo.  

 

c. Gratidão 

Se orarmos corretamente, nós nos lembraremos de que Deus não tem obrigação 

alguma de fazer nada de bom para nenhum de nós. Com nossa confissão, nós nos 

lembramos de que Deus fez por nós exatamente o que Ele não é obrigado a fazer – Ele é 

bondoso!  

Na gratidão, a pergunta que deve ser feita é: Por que eu? “Deus por que o Senhor 

tem sido tão bom para mim? Não mereço o Senhor e nenhuma das dádivas que o Senhor 

me dá”.  

Como igreja, nós devemos nos entristecer com que está errado neste mundo, mas sempre 

nos alegrar por causa do caráter de Deus e de suas promessas. (II Cor. 6.10). 

 

d. Intercessão/ Súplica  

Deus é glorificado quando dependemos Dele, Ele cuida daqueles que se refulgiam 

Nele. Neste mundo moderno das mídias sociais nos vemos sempre sobrecarregados. 

Somos bombardeados de informações: “você ficou sabendo de...outro caso de 

brutalidade...nova lei que demoniza os valores cristãos...eleição polarizada”. A lista é 

imensa. A oração de súplica nos permite entender que Deus ouve nosso clamor mediante 

ao mundo tão devastado, e que nós podemos pedir ao Senhor (cf. João 14.13-14; João 

15.16; João 16.23; I João 5.14-15). As últimas palavras que Martinho Lutero escreveu 

foram: “somos todos pedintes; essa que é a verdade”. Dois dias depois ele morreu, ele 

estava certo quanto a isso. Nada temos e nunca tivemos, nada que não recebemos, nem 

fizemos nada bom a parte de Deus, que o fez por nosso intermédio. Em nós mesmos somos 

desamparados, falidos, impotentes e totalmente dependentes de Deus em todos os 

sentidos.  
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É o reconhecimento público de que não sabemos como lidar com as circunstâncias 

de nossas vidas, principalmente aquelas que nos tiram a paz e a esperança. É o momento 

que intercedemos por aqueles que se encontram aflitos e necessitados, pelos enfermos do 

corpo e da alma, pelos que carecem da transformação de vida que só Deus pode promover. 

Há, na Bíblia, diversas expressões da necessidade da intervenção de Deus para que não 

nos tornemos reféns de nossas circunstâncias não, como em Atos 12.5-12, aqui expresso 

no verso 5: 

“Pedro, pois, estava guardado no cárcere; mas havia oração incessante a Deus por parte 

da igreja a favor dele.” 

No culto, quando se pede que alguém faça uma oração, pede-se que, em nome da 

comunidade, aquela pessoa exalte a grandeza de Deus, reconhecendo que a Igreja só 

existe para adorá-lo e confessá-lo como Senhor! Pede-se que, em nome da comunidade, 

ao Espírito Santo que ilumine nossas vidas e nos faça enxergar a Palavra impressa no 

papel, ou projetada na tela, como Palavra de Deus, compreensível à comunidade e viva em 

nós. Pede-se que a pessoa clame a Deus por sabedoria e direção, para que tudo o que foi 

arrecadado seja usado com sabedoria. Pede-se que a pessoa interceda junto a Deus pelas 

circunstâncias que os presentes na Igreja enfrentam, para que o Espírito Santo haja em 

cada um e que vidas sejam transformadas para honra e glória do nosso Deus. 

 

III. APLICAÇÃO 

1. Quando algum irmão for a frente interceder em favor dos Santos, ore junto! Ore de 

verdade! Ore como um louvor ao Senhor! 

2. Não negligencie a oração em sua vida particular, invista tempo em oração, em favor 

do evangelho, da salvação dos perdidos, do reino e da glória de Deus.  

3. Ore sem cessar. Quando for dirigir, ore para que o Senhor dirija sua vida. Quando 

for na lavanderia, ore para o Senhor limpar o seu coração e sua mente, quando tomar 

café da manhã ou se alimentar, ore para que Deus lhe dê fome da Palavra, ore sem 

cessar!  

4. Quando orar e não for atendido, não se entristeça, mas, peça a Deus que lhe ensine 

a orar: Ore as promessas de Deus relatadas na Bíblia.  

5. Nunca nos frustraremos ao orar a Palavra de Deus, pois Deus não falhará com Sua 

Palavra. 
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6. Na oração engrandeça a Deus, busque conhecer os atributos de Deus e os insira 

em suas orações, confesse seus pecados, seja grato pelo perdão imerecido e 

sempre peça segundo a vontade Deus. 
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   EXERCITANDO 

 

I. Qual conteúdo deve preencher a oração bíblica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

II. Identifique na liturgia da igreja os momentos de orações conforme seu propósito: 

 

I. Preparação para o culto:  

• Boas-vindas 

• Instruções 

• Prelúdio 
 

II. Deus exaltado por seus atributos:  

• Leitura bíblica: Salmo 48.1.................................................................................Dirigente 

• Louvor 1 (exaltação): A Ele a glória 

• Oração de __________________: ..................................................................... Dirigente 

• Louvor 2 (celebração): Soberano  
 

III. Momento de contrição  

• Oração de _________________:.......................................................................Dirigente 

• Declaração de perdão [Salmo 32. 3-5]............................................................Dirigente 

 

IV. Momento ofertório (Cons. de vida e bens ao Senhor)  

• Louvor 3: Aleluia, Hosana 

• Oração de _______________:......................................................Diác. Aquiles Margarido 

 

V. Edificação  

• Leitura bíblica: Colossenses 1. 15-22.................................................................Dirigente 

• Louvor 4 (pré-mensagem): Todo poder pertence a Jesus 

• Oração Pastoral de _______________: ..................................................Pr. Yan de Abreu 

• Mensagem [Hebreus 1. 1-2].....................................................................Pr. Célio Bezerra 

• Louvor 5 (pós-mensagem): Colossenses 1 

 

VI. Bênção apostólica ........................................................................................................... Pastor 
VII. Visitantes..........................................................................................................................Pastor 


