
Retomando: Na semana passada, recebemos o último desafio do mês da família. Olhando para os
frutos colhidos em nossa, casa, avaliar quais sementes precisariam ser mudadas e agir. Como foi?

Estudo 25 – Chamados para Orar

 Resumo:Nesta célula falaremos a respeito de um princípio muito importante da palavra de
Deus: a oração. Aprenderemos a distinguir o que é oração de fato e o que não é. Veremos os
seus efeitos sobre a nossa vida e as posturas que precisamos ter se desejamos adotar esta
prática como parte da nossa vida.

Texto: Jeremias 29: 12e Lucas 11:1

Introdução: Você já deve ter ouvido a frase que diz: Ora que melhora! Esta frase virou até mesmo
banners e camisetas por um tempo. A oração não é algo tão desconhecido para as pessoas. Vemos
por aí, muitas pessoas que se gabam dizendo fazer suas orações todos os dias. Você deve conhecer
alguém que não sai de casa sem antes fazer uma oração, não faz uma prova ou enfrenta alguma
situação antes de fazer suas preces. É mais comum do que imaginamos encontrar pessoas que
diariamente e metodicamente oram. Você já deve ter recebido nas redes sociais ou mesmo no
WhatsApp, as famosas “correntes de oração”. Mas será que essas orações são realmente eficazes?
Você já se perguntou alguma vez se suas orações foram ouvidas? A oração é um princípio contido
na palavra de Deus, e pratica-la transforma as nossas vidas.

1)Você sabe dizer com que frequência você costuma orar?
Vivemos num país denominado Cristão, ou seja, composto por maioria que acredita em Jesus Cristo.
Uma das práticas do cristianismo é a oração. Porém, muitas pessoas não se dão conta do quão
importante a oração realmente é. Usam a oração apenas como um ritual, usando palavras decoradas
e que muitas vezes nem mesmo estão prestando atenção no que estão dizendo. Outros usam a oração
como uma espécie de amuleto de proteção, na intenção de se blindar de qualquer mal e por este
motivo acreditam que somente assim estarão protegidas de coisas “ruins”. No texto que lemos de
Jeremias, vemos que o próprio Deus nos fala que se orarmos a Ele, Ele nos ouvirá. Mas esta oração
precisa ser sincera e verdadeira. A oração é um momento importante de diálogo entre nós e
Deus. Podemos ter a certeza de que quando separamos este momento para conversar com
Deus, Ele realmente está a nos ouvir. Orar é mais do que um ritual ou hábito ensinado desde
criança pelos pais, é um relacionamento de amizade, cumplicidade e amor. Em vários
momentos na Bíblia, vemos que Jesus sempre procura tirar um tempo para orar, Ele sabia a
importância da oração. Em João 11, vemos que Jesus vai orar pela ressurreição de Lázaro e chega a
dizer em sua oração: Pai, eu seu que sempre me ouves! Esta era a certeza de Jesus, Deus sempre
O ouve. Esta também precisa ser a nossa certeza. Quando nos colocamos a orar, Deus se
posiciona para nos ouvir. Em Lucas 11, vemos que os discípulos perceberam que Jesus valorizava
muito a oração e pediram a Ele que os ensinasse a orar. Essa aprendizado também pode acontecer
conosco se realmente o desejarmos.



2)O que você acredita ser necessário para ter uma oração eficaz?
Existem muitos enganos a respeito da oração. Criamos um ritual que nem mesmo a palavra de Deus
nos ensina. Orar é mais fácil do que imaginamos. Porém, existem algumas coisas importantes a
respeito da oração que precisamos saber se quisermos ter uma oração verdadeiramente eficaz.

I – Oração é ação. Talvez você mesmo já deve ter declarado que estava orando por determinada
pessoa ou situação, mas você estava somente pensando e não orando de fato. É muito comum as
pessoas se enganarem achando que porque pensam em determinada situação ou pessoa e
desejam que algo bom aconteça, estão orando. Oração é uma ação. É levar até Deus, por meio
de Jesus (João 14:13), os nossos pedidos. Dizer a Ele o que realmente está acontecendo e do que
necessitamos.

II – É preciso estar atento. Muitas vezes, somos chamados por Deus para orar, mas não
conseguimos compreender este chamado. Em alguns momentos, Deus nos leva a interceder por
pessoas e situações. Talvez você já tenha tido a experiência de estar fazendo ou pensando em
qualquer outra coisa e “do nada” surge uma pessoa ou situação em sua mente. Neste
momento, o mais certo a se fazer é orar. Deus pode estar querendo usar você para transformar
uma pessoa ou mudar alguma realidade. Fique atento, Deus vai te levar a orar.

III – Não podemos cessar de orar.Infelizmente, algumas pessoas pensam que porque não
obtiveram algum resultado depois de orar, então podem parar de orar. I Tessalonicenses 5: 17, a
Bíblia nos dá uma orientação muito clara: não parem de orar. Nossas orações precisam continuar,
elas realmente fazem a diferença. Não pare de orar.

Conclusão: A oração é um princípio tão importante da palavra de Deus. Esta prática deve se tornar
parte da nossa vida. Proponha-se a orar mais, a orar melhor e você, com certeza verá quão grande
diferença ela fará em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Você gostaria de ter uma vida de
oração assim como Jesus e provar os seus benefícios? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Esta semana teremos o desafio de adequar nossa agenda de maneira que possamos tirar um
tempo para orar. Proponha-se a estar atento, pois esta semana você perceberá que Deus o está
chamando para a oração. Seja fiel a este tempo de oração e você provará coisas novas que Deus tem
para você.

Ao líder de célula: Querido líder, este é um bom momento para convidar seus discípulos para a
nossa Tenda de Davi. Ensine-os a orar, forme homens e mulheres de oração e com isso, sabemos
que provaremos resultados extraordinários.




