TRILHA DE SÃO TIAGO
Lição número 19:
Oração

Via do líder

4.2 Você nada têm, porque não pedem. 4.3 Quando pedem, não recebem, pois pedem por
motivos errados, para gastar em seus prazeres. 5.16 ... orem uns pelos outros para serem
curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 5.17 Elias era humano como nós. Ele
orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e
meio. 5.18 Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a aterra produziu os seus frutos.

Perguntas Abrangentes:
- O quê é oração?
Falar com Deus, como um pai e um filho que se amam devem conversam.
- O quê é reza?
Vãs repetições (Mateus 6.7).
- Qual a diferença fundamental entre oração e reza?
a) A oração é uma conversa entre um pai e seu filho; é espontânea e natural.
b) A reza é algo decorado; não é um diálogo espontâneo, natural.
- Há vários tipos de oração que ofendem a Deus. Você saberia dizer uma?
Quando o homem tenta manipular Deus para satisfazer seus interesses egoístas.

Perguntas Específicas Sobre o Texto:
- Preencha as lacunas:
a) Você nada TÊM, porque não PEDEM.
b) Quando pedem, NÃO RECEBEM, pois pedem por motivos ERRADOS, para gastar
em seus PRAZERES.
c) ... orem uns pelos outros para serem CURADOS.
d) A oração de um justo é PODEROSA e EFICAZ.
e) Elias era HUMANO como nós.
f) Marque X nas frases verdadeiras: A oração poderosa e eficaz...
[ X ] É uma expressão do amor de uns para com os outros (mútua intercessão).
[ X ] É aquela que foi feita de maneira fervorosa.
[ X ] É aquela que foi feita por um justo.
Nota: Justo é aquele que foi justificado pela fé – Romanos 5.1.
[ ] É aquela em que se pode pedir o que quiser e exigir ser atendido.
[ ] É aquela em que se foi “agressivo” com Deus.
[ X ] É aquela que tem a motivação correta.
[ X ] É aquela que foi feita com humildade (na condição de seres humanos).
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Perguntas de Aplicação Pessoal:
- E você, suas orações têm sido atendidas ou “não passam do teto”? Fale sobre isso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Você já teve a impressão de que a oração dos outros é mais eficaz que a sua?
________________________________________________________________________
- Você deseja que suas orações sejam eficazes, isto é, que estabeleçam real comunhão com
Deus e que suas necessidades estejam sendo supridas, que pessoas estejam sendo curadas, que haja fervor e poder?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- O quê precisamos aprender para orar de maneira eficaz?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Este material de discipulado foi gentilmente fornecido pelo site do PREGADOR (www.PREGADOR.com.br)
Autor: Pr Ronaldo Alves Franco. Todos os direitos reservados ©. Favor não apagar este rodapé.

