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Quebra-gelo (5 min)
De 0 a 10, que nota você daria para sua vida de oração?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Lucas 11:1-4

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 É interessante os discípulos terem pedido a Jesus que os 
ensinassem a orar. Por que não pedir para ensiná-los a fazer Milagres, 
curar enfermos ou outras maravilhas? 
 O fato de Jesus estar constantemente na presença do Pai 
era curioso. Somando-se a isso, o que ele pedia que o Pai já não 
soubesse? Através da oração conhecida como “o Pai Nosso” (Mt 6.9-13), 
didaticamente Jesus começa ensinando os discípulos a chamarem 
Deus de “Pai”. Uma relação íntima e respeitosa. O Deus Criador é Pai, 
sustentador e provedor de todas as coisas. Sua vontade é soberana 
sobre a nossa. O Filho recebera uma difícil missão, e orar ao Pai lhe 
dava força para cumpri-la.
 Santifi car o nome de Deus é honrá-lo através da obediência e
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SENHOR, 
ENSINA-NOS A ORAR



submissão. Esse é o primeiro passo para que todas as necessidades 
sejam supridas.
 Jesus apresentou outros elementos importantes sobre a oração 
que merecem ser aprendidos, mas nada relacionado a palavras bonitas 
ou de persuasão (Mt 6.7). A lição continua, e, como discípulos, temos 
que aprender com Jesus. Orar ao Pai e fazer sua vontade é um dos 
maiores ensinamentos. Curar, fazer milagres ou outras maravilhas, o 
diabo também faz. Mas chamar Deus de Pai e ter acesso direto a ele é 
um privilégio que alcançamos por meio daquele que, além da oração, 
também nos ensina a sermos fi lhos.

Refl exão
1. Na sua opinião, por que os discípulos pediram que Jesus os 

ensinasse a orar?
2. Que diferença uma vida de oração faz quando passamos por dias 

difíceis?
3. O que você pode fazer para melhorar ainda mais a sua vida de 

oração?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder para 
Deus os ensine a orar da maneira correta.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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