
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Lucas 11:1-4 

Propósito: Orar é a maior arma dos crentes. Orar é falar com Deus. 
Compreender o sentido da oração, e aprender com a oração que o Senhor Jesus ensinou aos 
seus discípulos. 

• Há muitas extraordinárias e inspiradoras orações registradas na Bíblia: 
• Oração de Abraão pelos habitantes de Sodoma. Genesis 18:22-33. 
• Oração de Ana por seu filho Samuel. I Samuel 1:9 
• Oração de Elias no confronto com os profetas de Baal. I Reis 18. 
• Oração de Paulo com os lideres de Éfeso. Atos 20:36-38. 
• Mas a oração mais inspiradora de toda a Bíblia é certamente esta oração que o Senhor Jesus instruiu 

seus discípulos a fazerem. 
• Foi algo tão inspirador que os discípulos pediram para que Ele lhes ensinasse a orar. 
• “Parecia-lhes - sem dúvida, ao ouvir aqui e ali uma palavra e uma expressão enquanto ele orava, talvez 

em parte sozinho, em parte para si mesmo - como se um amigo estivesse falando com outro...”.  
 

• Era comum que os rabinos escreverem orações para que seus discípulos as recitassem. Tais orações 
eram frias e superficiais. Quando os discípulos ouviram e viram Jesus orar, ficaram muito impressionados. 

• Jesus estava orando em certo lugar, e o que os discípulos viram e ouviram, lhes gerou impacto e forte 
inspiração, de modo que solicitaram ao Senhor que lhes ensinasse a orar. 

• Se Jesus ensinou a orar, é porque é possível aprender a orar. O verdadeiro método de orar pode 
ser aprendido somente por sermos devidamente ensinados. Na verdade, não podemos orar de 
maneira aceitável, a menos que Deus nos ensine como orar.  
 

• A oração era algo comum e disciplinar no ministério do Senhor Jesus. Nos mais variados momentos do 
seu ministério o Senhor Jesus orava com intensidade.  

• Lucas é quem mais registra a vida de oração de Jesus. 
• A oração de Jesus, contudo, era diferente e inspiradora. 
• Quais são os elementos de uma oração que Jesus ensinou e que devemos aprender? 

 
1. A oração que inspira reflete intimidade dom Deus. 
• Pai nosso.  
• Só chama de Pai quem se percebe como filho. 
• Intimidade não se aprende no banco da escola. Intimidade é resultado de proximidade intencional. 
• É fruto de convivência que cria condições e compartilhamento de sentimentos. 
• É possível trabalhar por anos com uma pessoa, e ainda assim não ter intimidade. 
• Intimidade é gerada quando abrimos o coração para alguém. 
• Chamar Deus de Pai é intimidade e este é o primeiro ensinamento que devemos aprender. 
• Intimidade é construída com o tempo. Tempo junto. 
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2. A oração que inspira é feita por quem demonstra a compreensão do caráter de Deus. 
Santificado seja o teu nome. 

• Deus é absolutamente Santo, e quando oramos devemos ter isto em mente. Não obstante ser santo, Ele 
se importa conosco, a através da oração, podemos desfrutar proximidade com Ele, mesmo sendo 
pecadores. 
 

3. A oração que inspira é feita por quem confia na provisão diária do Senhor.  
Dá-nos o pão de cada dia. 

• O Senhor Jesus ensina seus discípulos a orarem pelo pão diário, ou o pão de cada dia. 
• Isto reflete a compreensão que devemos ter quando oramos, que Deus supre nossas 

necessidades diárias. 

 

4. A oração que inspira é feita por quem compreende que perdão é via de mão dupla. 
Perdoa-nos assim como perdoamos. 

• Talvez esta seja a parte mais difícil da oração ou do que o Senhor quis ensinar aos discípulos. 
• Perdoar não é esquecer e nem tampouco aceitar o que nos fizeram.  
• Perdoar é decidir que não seremos mais afetados pelo mal que nos causaram. 
• O Senhor coloca isto como condição para que sejamos ouvidos por Deus. 
• Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria; mas Deus me ouviu, deu atenção 

à oração que lhe dirigi. Salmos 66:18,19 NVI 
 

5. A oração que inspira é feita por quem sabe das suas limitações. 
• Não nos deixes cair em tentação. 
• Todos nós estamos sujeitos à tentação. Ela vem de muitas maneiras e precisamos pedir ao Senhor que 

não nos permita cair. 
• A tentação em si não é pecado, mas o pecado acontece quando a tentação ganha forma dentro de nós. 
• Somos limitados e precisamos da graça de Deus para não cairmos em tentação. 

 

Conclusão. 

1. Qual a parte da oração que o Senhor Jesus ensinou que lhe parece mais difícil? 
2. O fato de sermos pecadores impede que oremos ao Senhor? 
3. Como você imagina o impacto que a oração de Jesus produziu nos seus discípulos? 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


