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JESUS E A

oração

oração é parte fundamental da vida cristã. É orando ao Deus todopoderoso, em nome e pelos méritos de Jesus, que obtemos perdão

uma repetição ou um discurso com palavras vazias. Jesus nos ensinou a falar
ele orava em favor de sua esposa que estava com câncer. Ele respondeu:

minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias.” Vamos estudar o que
a Bíblia diz sobre a oração.

Sua vez de procurar: Lucas 18:9 a 14. Leia “A parábola do fariseu e do
publicano”.
Cristo contou essa história sobre a diferença entre uma oração vazia e uma
que Deus tem prazer em responder. Um cobrador de impostos e um fariseu
(religioso) oravam no templo. No seu coração, o fariseu se achava melhor do
que os outros. Certamente, quem via aquele homem orando tinha certeza
de que ali estava um “santo”. Já o cobrador de impostos sabia que sua vida
era indigna. Tinha vergonha de olhar para o céu; mesmo assim, apelou para
bondoso. Ao contrário do fariseu, que se achava justo e não precisava de

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração?
b) João 14:13 e 14:
d) 1 Timóteo 2:1:
e) Atos 16:25:
f) Daniel 6:10:
g) Daniel 9:4 e 5:

2.

3. Jesus orou por quais pessoas? João 17:20

4. A exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Tiago 5:16

Ore de modo restaurador

• Pregue a Palavra de Deus (Atos 6:6 e 7)
• Interceda pelos enfermos (Tiago 5:15)
• Clame por sabedoria (Tiago 1:5)
Como orar
COMEÇO

MEIO

Exaltação do nome de

Louvores
Agradecimentos
Pedidos de perdão
Intercessão por pessoas

FIM

intercessão de Jesus
(João 16:23)

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Ao conhecer mais sobre a oração, entendi que ela é
necessária e que devo orar todos os dias individualmente e com minha família.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

1

Lucas 18:1 a 8

2

Romanos 12:9 a 12

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

3
4

1 João 5:14 e 15

5

Daniel 6:10

6

Efésios 3:14 a 21

7

RELACIONAMENTO
Jesus orou por você:
“Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer

Gostaria de orar para que esta pessoa conheça Jesus (escreva o nome dela):

MISSÃO
Escreva a seguir o nome de cinco amigos ou familiares. Ore por essas
pessoas e compartilhe com elas este estudo.
1.
2.
3.
4.
5.
PODEMOS ORAR POR VOCÊ? ACESSE: adv.st/pedidosoracao

Conheça o portal de notícias da Igreja Adventista.
Em noticias.adventistas.org você também encontra artigos sobre diversos
temas, além de um conteúdo semanal em vídeo.

