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TEMA: ORAÇÃO EXIGE DEUS E VOCÊ JUNTOS 
 

Estudo Pequenos Grupos 
Abril 2012 – 04 

 

1. DISCIPULADO (40 minutos) 
 
Versículo Chave: “Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. 
Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará”. - Mt 6.6 
 
QUEBRA GELO: Questione aos membros do seu PG sobre as palavras: SEGREDO, SIMPLICIDADE, AMOR, 
VISÃO, PERSPECTIVA e DESCOBERTA, utilizando-as em oração e na sua comunhão com Deus. De que forma 
você vivência estas palavras? 
 
Nós fomos, definitivamente, feitos para um relacionamento. Deus sempre almejou isso. É um relacionamento no 
coletivo, mas também muito pessoal e particular. A oração é o meio pelo qual esse relacionamento acontece e se 
desenvolve. Ela é alimento, base, e fundamento.  
 
Oração exige Deus e você juntos,  
1. EM SEGREDO  
“Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que 
vê em secreto, o recompensará”. - Mt 6.6  
“para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto.”. - Mt 6.18  
Se usarmos as armas espirituais da absoluta confiança em Deus, de uma simples relação com Jesus Cristo e de 
sensibilidade ao Espírito Santo, jamais falharemos!  
 

“Na santificação, a única realidade é o próprio Senhor; se você o conhece, não prestará atenção a experiências, 
nosso Pai nos coloca próximo a Ele no lugar secreto, sozinho com nossos medos, receios, tolices e aspirações; e 

Ele nos recompensa”. Oswald Chambers 

 
PERGUNTA: Você desfruta desta intimidade de querer estar na presença de Deus em segredo, só você e Deus? 
Se não, por que? Vamos experimentar isso?  
 
2. EM SIMPLICIDADE - A oração do Pai Nosso - Mt. 6.7 a 13 (Leiam juntos) 
 “Evite toda a tendência de complicar o seu relacionamento com Deus em Cristo Jesus, e a sua oração será como o 
fôlego dos pulmões num corpo saudável. Se a oração é uma prática simples para nós, é porque estamos vencendo”  
“Por meio de sua agonia na redenção, Deus tornou o ato de orar tão fácil quanto parece. ...ore sempre – eis a 
inexprimível simplicidade disso! Sem pânico, sem agitação, sempre tranqüilo em seu interior” - Chambers  
 
PERGUNTA: Suas orações incluem detalhes simples da vida? Seu relacionamento com Deus é simples como uma 
amizade entre crianças? Você conversa com Ele sobre todos os assuntos?  
 
3. NO AMOR PARA COM OS OUTROS  
“Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns 
aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará as ofensas”. - Mt.6.14,15  
“Será que vivemos um tipo de relação vital com os nossos semelhantes de tal modo que realizamos o trabalho de 
intercessão como filhos de Deus ensinados pelo Espírito?”- Chambers  
 
DINÂMICA: Líder, peça para cada integrante expressar uma palavra de amor em Cristo à pessoa que está sentada 
ao seu lado.  
 



Segunda Igreja Batista Barra do Piraí Página 2 

4. NA VISÃO CORRETA  
“Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e 
furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões 
não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.” Mt. 6.19-21  
 

“Quando oramos, as coisas permanecem as mesmas, mas nós começamos a ser diferentes” - Chambers 

 
PERGUNTA: Sua oração envolve o desejo de ver o que Deus vê em cada situação?  
 
5. NA PERSPECTIVA DE TRABALHO ACERTADA  
"Portanto eu lhes digo: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber; nem com seu 
próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a 
roupa?” - Mt. 6.25  

 
PERGUNTA: Como estão os resultados das obras da sua mão? São sobrenaturais, pois foram feitas conforme a 
vontade de Deus? Ou são naturais, pois ainda incluem sabedoria própria? Avalie o resultado espiritual de tudo o que 
você faz. 
 
6. NA DESCOBERTA DA ADORAÇÃO INCESSANTE  
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. 
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia 
o seu próprio mal”. - Mt 6.33,34  
 
“Adoração e intercessão devem caminhar juntas, uma é impossível sem a outra. Interceder significa despertar para 
alcançar a mente de Cristo no interesse daquele por quem oramos” Chambers  
 

ADORAÇÃO COMO ESTILO DE VIDA! ADORAÇÃO SEM INTERRUPÇÕES! 
 
PERGUNTA: Como podemos adorar a Deus de maneira incessante?  
 
DICA: Líder, pense nesta semana em algo prático como enviar e-mails ou SMS para cada pessoa do PG lembrando 
da adoração momento a momento. Desenvolvam maneiras de ajudar uns aos outros nesta descoberta da adoração 
incessante.  
 
Conclusão:  

“No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai 
em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. 24 Deus é espírito, e é necessário 
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade". João 4.23-24 
 
Pra. Leila Paes 


