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“Já não oramos muito; mas agradecemos menos ainda! Você, 

que se queixa de que Deus não lhe atende as orações, mude a 

presente ordem de coisas, e misture louvores às suas petições. 

Quando considerar Sua bondade e misericórdias, poderá verificar que Ele supre 

suas necessidades” (Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, v. 5, p. 317). 
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Jesus disse: “Foi-Me dada toda a autoridade nos céus e na Terra” (Mt 28:18). 

Ao longo dos quatro evangelhos, Jesus usou Sua autoridade para expulsar 

demônios (Mt 10:1; Mc 3:15), curar enfermos (Mt 9:8; Lc 5:24) e ensinar (Mt 7:29; 

Mc 1:27). Foi essa mesma autoridade que Seus inimigos questionaram (Mt 21:23-

27; Mc 11:27-33; Lc 20:1-8). A razão pela qual podemos fazer discípulos é que 

Jesus recebeu autoridade para usar Seu poder para nos ajudar. Embora as 

pessoas sejam chamadas a fazer discípulos, o poder do discipulado vem de Deus.  

Nesse conflito cósmico, Deus respeita a liberdade humana. Ele jamais 

manipulará à vontade nem coagirá a consciência. Ele envia Seu Espírito Santo para 

convencer homens e mulheres da verdade divina (Jo 16:7, 8). Anjos celestiais 

entram na batalha para influenciar as pessoas para a eternidade (Hb 1:14). Deus 

também organiza acontecimentos providenciais na vida dessas pessoas para levá-

las até Ele. 

Com que frequência você ora? 

 

1 APRENDENDO A NÃO TER VERGONHA 

 

Não se sabe há quanto tempo os doze discípulos estavam seguindo Jesus e 

sendo treinados por Ele quando Lhe pediram para que os ensinasse a orar (Lc 

11:1-13).  

A oração não é um talento, um dom ou uma habilidade natural. Alguns 

podem considerar o hábito de orar uma habilidade especial a qual apenas algumas 

pessoas possuem. Outros podem pensar que Deus ouve as orações de alguns, mas 

não de outros. No entanto, a oração é um diálogo entre o ser humano e Deus, 

uma habilidade que pode ser desenvolvida.  

Eles fizeram questão de Lhe perguntar diretamente sobre como orar. Eles 

devem ter visto muitas outras pessoas orando: sacerdotes, levitas, líderes judeus e 

até mesmo os discípulos de João Batista. Mas perceberam que a oração de Cristo 

era diferente de todas as demais. 

Depois de pronunciar o Pai Nosso como modelo, Jesus apresentou uma 

parábola sobre a oração (Lc 11:5-8). Ela significa persistência descarada, falta de 

vergonha, ousadia desembaraçada. Esse tipo de persistência vai além de uma 

simples amizade. Faz parte de um relacionamento completamente desimpedido, 

autêntico, sem nenhum constrangimento ou insegurança. 



O PODER DO DISCIPULADO: ORAÇÃO                                                                                                                    3 de 6 

A oração do Pai Nosso se tornou mais real para você nesta semana? 

 

2 QUANTO MAIS! 

 

A palavra anaideia, em Lucas 11:8, é bastante expressiva. É essa persistência 

que está no contexto da conhecida promessa de Jesus: “Peçam, e lhes será dado; 

busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, 

recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta” (Lc 11:9, 10). 

Em nossas orações, ao pedir, buscar e bater, devemos ter atitude persistente 

e determinada. 

Mas, por favor, não entenda mal o contexto da passagem. A persistência está 

fundamentada no relacionamento.  

Ter relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, intenso, 

fervoroso e apaixonado, resulta naturalmente em persistência, porque 

passamos a conhecer melhor Sua Pessoa e desenvolvemos intimidade e confiança.  

Essa combinação de persistência (hábitos) e relacionamento (amizade) é 

observada na vida de Martinho Lutero (1483-1546). “Do local secreto de oração 

veio o poder que abalou o mundo na grande Reforma. Ali, com santa calma, os 

servos do Senhor colocaram os pés sobre a rocha de Suas promessas. Durante a 

luta em Augsburgo [Alemanha], Lutero ‘não passou um dia sem dedicar pelo menos 

três horas à oração, e eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo” 

(Ellen G. White, O Grande Conflito, p. 210, citando J. H. Merle d’Aubigné, History 

of the Reformation of the Sixteenth Century, livro 14, capítulo 6). 

Como a oração pode se tornar perigosa quando é apenas persistente, e não 

relacional? 

 

3 ASFIXIA ESPIRITUAL 

 

Na vida cristã, o “novo homem” nasce em Cristo, e o “velho homem” deve 

ser sepultado diariamente (veja Rm 6:6; Ef 4:22-24).  

A vida espiritual necessita de oração tanto quanto o corpo físico de ar. Sem 

ar, o corpo é privado de oxigênio. O resultado inevitável será mal-estar, fraqueza e 

fadiga.  
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O apóstolo Paulo disse: “Orem sem cessar” (1Ts 5:17, NAA). O ar fresco 

fornece energia, disposição e vitalidade ao corpo. A falta de oração resulta em 

fraqueza na fé, desânimo na caminhada com Cristo e pode nos levar à morte 

espiritual. A asfixia é um dos métodos mais rápidos de morrer física e 

espiritualmente. 

O hábito da oração deve ser desenvolvido por meio de disciplina. Sem o poder 

da oração, os discípulos se desligam de Deus e muitos acabam abandonando o 

rebanho de Cristo de maneira gradual e quase imperceptível. 

Por meio da oração reconhecemos o fato de que estamos em meio a uma 

batalha espiritual. Os oponentes do mal querem destruir a fé dos seguidores de 

Cristo. A oração é uma arma de defesa e ataque contra as forças das trevas.  

Que tipo de ideias equivocadas a respeito da oração podem torná-la sem valor? 

 

4 O PODER DA ORAÇÃO 

 

“A oração é a respiração da alma. A oração coloca a pessoa em contato 

imediato com a Fonte da vida, e fortalece os nervos e músculos da experiência 

religiosa” (Ellen G. White, Só Para Jovens, p. 99, 100). 

“A oração é ordenada pelo Céu como meio de alcançar êxito no conflito com 

o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. Ele prometeu: ‘Você 

receberá’” (Mt 21:22; Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 564). 

“Satanás apresenta aos jovens muitas tentações. Ele está jogando o jogo da 

vida, buscando ganhar a alma deles, e não deixa de usar meio algum para os 

seduzir e arruinar. O sacrifício realizado no Calvário é a garantia de sua vitória” 

(Ellen G. White, Mensagens aos Jovens, p. 95, 96). 

Quantas de suas orações já foram respondidas? De quantas delas você se 

lembra? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1. (____) Ele provém de Cristo, que continua a expulsar o mal de nossa vida, curar 

nossas enfermidades (sejam físicas ou espirituais) e nos ensinar a viver como Ele. 
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2. (____) Nesse conflito cósmico, Deus respeita a liberdade humana. Ele jamais 

manipulará à vontade nem coagirá a consciência. 

3. (____) Depois de pronunciar o Pai Nosso como modelo, Jesus apresentou uma 

parábola sobre a oração (Lc 11:5-8). Certamente, muitas outras observações podem 

ser destacadas, mas o clímax está no versículo 8, onde Ele disse: “Embora ele não 

se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se 

levantará e lhe dará tudo o que precisar.” 

4. (____) Essa intensidade foi destacada na afirmação de Cristo: “Se vocês, apesar 

de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está 

nos Céus dará o Espírito Santo a quem O pedir!” (Lc 11:13). Em outras palavras, 

se nós, pecadores egoístas, somos capazes de fazer boas coisas para nossos filhos 

e amigos, quanto mais um Ser infinitamente perfeito pode fazer coisas boas para 

Seus filhos persistentes? 

5. (____) Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava 

ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir 

injustiça, dizendo: “Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário!” 

6. (____) A salvação é efetuada por meio do sangue de Jesus e inclui nossos 

méritos, mas devemos desenvolver práticas que nos mantenham na salvação 

concedida por Cristo. Sem o poder da oração, os discípulos se desligam de Deus e 

muitos acabam abandonando o rebanho de Cristo de maneira gradual e quase 

imperceptível. 

7. (____) “A oração é ordenada pelo Céu como meio de alcançar êxito no conflito 

com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que 

vêm em resposta à oração da fé produzirão no coração do suplicante tudo o que ele 

pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, 

sabedoria e força para Sua obra, todos os dons, enfim, que Ele prometeu, e a 

promessa é: ‘Você não receberá’” (Mt 21:22; Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 

564). 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

https://francisney.com.br/category/licao-esquematizada/
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Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 

http://www.cpb.com.br/

