AULA - DOMINGO - 27/10/2018
LIÇÃO 4
1 - Ler texto em classe
2 - O que é oração?
Expressar em forma de fala
3 - Qual a diferença entre reza e oração?
Rezar vem da palavra em latin Recitare, ou seja, recitar ou dizer de cor. É
mencionar uma oração já conhecida. (Fazer como pergunta final)
Oração é se expressar verbalmente ou fazer um discurso.
4 - O que é perseverar?
Persistência, insistir, continuar
5 - Qual a oração mais conhecida na Bíblia?
Oração modelo de Jesus - Mateus 6V9
6 - Ler introdução
7 - Epígrafe - Tomar cuidado com os títulos editoriais
8 - Ler tópico 1 - 3: A viúva no tempo de Jesus
9 - A verdade da parábola.
Não é sobre orar com perseverança até ser abençoado, ainda que isso
aconteça. É orar e perseverar até o fim, até que Jesus venha e nos
encontre assim.
Ler: Mateus 7V7-11
10 - O clamor da viuva e órfão são diferentes.
Êxodo 22V22-23
12 - Quem é a viúva e quem é o justo juiz?
11 - Deus se ira todos os dias por ser um justo juiz
Salmos 7V11

13 - A viúva é a igreja, que morreu com Cristo. Mas nós somos a viuva
porque em Romanos 7 é a igreja que casa novamente com Cristo e não a
lei.
Romanos 7V1-6
14 - Suportar até o fim
Hebreus 12V1-7
Filipenses 3V12-14
Marcos 13V33
15 - Objetivos dos evangelhos (principalmente o de Lucas é oração)
Lucas 3V21
Lucas 5V16
Lucas 6V12
Lucas 9V18,28,29
Lucas 10V21-22
Lucas 11V1
16 - Orar por seus agressores
Lucas 23V34
17 - Quando não acreditamos na nossa oração
Atos 12V1-5
Atos 12V13-16
18 - O objetivo da parábola é a oração persistente na pele de uma viuva
vivendo injustiças. Nós precisamos orar e permanecer, ainda que estejamos
vivendo momentos difíceis.
19 - Os discípulos tinham dificuldades de orar
Mateus 26V40-44
20 - Jesus orava
Lucas 6V12
Lucas 9V28-29 (Jesus orou e revelou coisas profundas)
21 - Os discípulos oravam
Atos 3V1
22 - A igreja deveria orar
Lucas 19V46
23 - Os 12 que Jesus escolheu (Jesus tinha mais de 12, mas escolheu
estes) Só uma observação, pois Lucas não está aqui.
Lucas 6V13-16

24 - Paulo faz uma exposição de como será os últimos dias:
1 Timóteo 4V1-5
25 - Quando Deus prometeu agir na vida do povo quando Salomão
inaugurou o templo? Salomão queria de uma forma e Deus disse que seria
desta forma.
2 Crônicas 7V14-15
26 - Os apóstolos sabiam do segredo e da importância da oração e não só
da Palavra, então escolheram diáconos para fazer outros trabalhos:
Atos 6V4
27 - O que Jesus nos ensinou que era necessário para recebermos algo
Dele?
Mateus 21V21-22
28 - Deus deixa de ouvir a nossa oração quando deixamos sua Palavra de
lado:
Provérbios 28V9
29 - A paciência faz parte da oração:
Romanos 12V12
30 - O que cura e salva não são os objetos, mas a oração:
Tiago 5V14-15
31 - Paulo disse: Orai sem cessar
1 Tessalonicenses 5V17
32 - Deus parou de responder Abraão porque ele parou de perguntar:
Gn 18V22-33
Foi Abraão que disse que era a última vez

HOMENS QUE ORAVAM
Lutero costumava orar três horas por dia e com isso quebrou o feitiço de
séculos e colocou as nações cativas em liberdade.
John Wesley – nos fala em seu diário, nas noites inteiras que passava em
oração. Dessa forma ele e os seus cooperadores foram capacitados para

resgatar a Inglaterra do Paganismo.
Jonathan Edwards – Na noite anterior ao seu inesquecível sermão (Pecadores
nas mãos de um Deus irado), que deu início ao avivamento que sacudiu a Nova
Inglaterra, ele e algumas outras pessoas passaram a noite em oração.
Rev. Willian Bramwell – orava seis horas por dia, e mesmo assim dizia que
sempre ia orar sozinho com dificuldade. Ele tinha que se obrigar a fazer isto..
Então, quando pregava, as nuvens se dissipavam e chuvas de bênçãos caiam
sobre as pessoas.
Certo homem perguntou a outro porque o sr, Bramwell era capaz de dizer
coisas novas e tão maravilhosas que traziam bênçãos a tantas pessoas.
– “É porque ele vive tão perto do trono de Deus, que o Senhor lhe conta Seus
segredos e depois ele os conta para nós”. Disse o outro homem.
David Brainerd costumava deitar- se no chão gelado à noite, envolto em uma
pele de urso, cuspindo sangue, e clamando a Deus para salvar os índios. Deus
o ouviu, converteu e santificou aquelas pobres, ignorantes, briguentas e
bêbadas criaturas pagãs aos milhares (índios pele-vermelha).
Um jovem chamado Livingstone, na Escócia, foi escolhido para pregar em uma
das grandes assembléias. Sentindo sua própria fraqueza ele passou a noite em
oração e no dia seguinte pregou um sermão onde quinhentas pessoas se
converteram. Glória a Deus! Oh, Senhor, levanta pessoas de oração!
O Sr. Finney costumava orar até que comunidades inteiras fossem tocadas
pelo Espírito de Deus e os homens não pudessem mais resistir à poderosa
influência. Certa vez ele ficou tão abatido pelo seus trabalhos que seus amigos
o enviaram ao Mar Mediterrâneo para descansar. Mas ele estava tão
preocupado com a salvação dos homens que não conseguiu descansar e, na
sua volta, entrou em agonia de alma orando pela evangelização do mundo. Por
fim, a sinceridade e a agonia de sua alma se tornaram tão grandes que ele
orava o dia todo, e só parava à noite quando recebia uma segurança profunda
de que Deus efetuaria a obra.
Finney:
Ah, se houvesse um santo soldado em cada grupo e um crente em cada igreja
que passasse metade de cada noite de sábado em oração! Eis aqui um trabalho
para pessoas de folga ou para pessoas que não podem fazer a obra cristã por
causa de outros problemas. Você pode fazer este tão necessário trabalho de
joelhos.
João Oxtoby, orava com tal fervor que passou a ser conhecido como "João que
ora". O concílio da Igreja Metodista estava para tomar a decisão de fechar o
campo missionário de Filey, uma vez que vários pregadores já haviam sido
enviados e não estavam alcançando resultados. João comovido pediu mais uma

chance para aquele povo. O concílio decidiu atender. Como não havia nenhum
obreiro disposto a ir, João se apresentou e foi! Nas primeiras pregações nada
ocorreu... João então se embrenhou na mata e, em agonia de alma, orava, mais
ou menos assim: "Não podes fazer de mim um palhaço! Eu disse aos crentes lá
em Bridlington que tu vivificarias a tua obra, e agora é preciso que assim o
faças. De outro modo nunca mais terei coragem de lhes mostrar o rosto...
então o que dirá o povo sobre a oração e a fé..." Depois clamou: "Filey está
conquistada! Filey está conquistada! E saiu cantando e clamando pelas ruas:
"Voltai-vos para o Senhor e buscai a salvação". Milhares se converteram. transcrito do Livro: Paixão Pelas Almas, de Oswald J. Smith.
Jorge Müller: Certo pregador, pouco tempo antes da morte de Jorge Müller,
perguntou-lhe se orava muito. A resposta foi esta: “Algumas horas todos os
dias. E ainda, vivo no espírito de oração; oro enquanto ando, enquanto deitado
e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez
persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até a receber. Nunca
deixo de orar!… Milhares de almas têm sido salvas em respostas às minhas
orações… Espero encontrar dezenas de milhares delas rio Céu… O grande
ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52
anos, diariamente, por dois homens, filhos dum amigo da minha mocidade. Não
são ainda convertidos, porém, espero que o venham a ser. – Como pode ser de
outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso”.

