
 

 

 

 

 

 

 

 
Orando com valores eternos (I SEMANA) 
 

Sentindo  

Será que nossas orações são mecânicas?  

 

Aprendendo  

Em seu livro chamado “Oração eficaz”, Charles Spurgeon diz: “Há uma ideia 

popular de que a oração é uma coisa muito fácil, uma espécie de atividade 

comum que pode ser feita de qualquer forma, sem nenhum cuidado ou 

esforço. (...) Ora, nenhum desses modos de orar foi adotado pelos santos do 

passado. (…) Assim como um peticionário não vai a uma corte 

impulsivamente, sem antes pensar no que vai dizer, mas entra na sala de 

audiências com seu processo bem preparado, tendo também aprendido como 

deve se comportar diante da grande autoridade a quem vai apelar, da mesma 

forma é bom que nos aproximemos do trono do Rei dos reis, tanto quanto 

possível, com premeditação e preparação, sabendo o que fazemos, qual a 

nossa posição e o que desejamos obter.”  

 

Leiam juntos o texto de Colossenses 1.1-14 e reflitam nos seguintes 

pontos:  

 

O que é...  

... ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus (v. 9)? Você é 

capaz de discernir com facilidade a vontade do Pai?  

... ser cheio de sabedoria e entendimento espiritual (v. 9)? Qual a 

diferencia entre conhecimento e sabedoria?  

... viver de maneira digna do Senhor (v. 10)? Avaliando sua vida espiritual, 

você acha que está mais próximo de um produtor ou de um consumidor?  

... crescer no conhecimento de Deus (v. 10)? O que é que o conhecimento 

produz em nós cristãos? ... ser fortalecidos com todo o poder, de acordo com 

a força da Sua glória (v. 11)? Como você reage diante de uma situação 

adversa?  

... ter perseverança e paciência com alegria (v.11)? Você se enxerga como 

uma pessoa de fé firme e constante?  

 

Nós precisamos aprender a orar. Precisamos orar como Paulo. Ter mais 

concentração nesses momentos, mais foco. Saber quem Ele é, diante de quem 

nós estamos, e quem nós somos para Ele. Precisamos escolher as palavras 

com sabedoria, apresentar nossos argumentos de forma contundente e sempre 

nos lembrar de ressaltar: “Pai, sobre todas as coisas, seja feita a tua vontade.”  

 

Refletindo  

Como está nossa vida de oração? Como são nossas orações? Já oramos 

pedindo as coisas que Paulo pedia para os Colossenses? Já oramos assim 

pelos nossos pastores, líderes e liderados?  

 

Aplicando  

O que você vai fazer de agora em diante para que sua oração e seus 

argumentos sejam apresentados de forma diferente? Quais atitudes práticas 

nos ajudarão a mudar nossas orações?  

 

Eclésia (II SEMANA) 

 

Sentindo  

O que é igreja para você?  

 

Aprendendo  

Como as pessoas vêm a igreja?  

 

1. Posto de Gasolina: as pessoas vão lá procurando serem abastecidas. 

Depois de uma semana carregada, chegam lá e querem só receber. “Me dá”, 

“Me abençoe”, “Ore por mim”.  

2. Cinema: as pessoas vão lá procurando entretenimento. Querem luzes, 

música, show, fumaça, espetáculo. É pura pirotecnia gospel.  
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3. Supermercado: as pessoas vão lá para adquirirem o que desejam. É o 

mercado da fé, e o “cliente” se mantém fiel desde que o produto que está 

adquirindo o satisfaça.  

 

O que há em comum entre essas três igrejas?  

Elas não geram produtores, apenas consumidores. Cristãos vazios de 

experiência com Deus e sem compromisso com a missão e o propósito da 

igreja. Leiam juntos o texto de Mateus 16.17-19. 

 

No original grego, Jesus usa a palavra “Eclésia” para referir-se à igreja. Este 

era um termo conhecido, tanto é assim que não precisou explicar aos 

discípulos a que ele estava se referindo.  

 

Eclésia significa “os chamados”, e era uma referência aos cidadãos que 

serviam no exército romano. Eles representavam o Império, e chegavam nas 

cidades que pretendiam conquistar e declaravam a guerra frente aos portões 

das fortalezas. Quando invadiam as cidades, clamavam para que o povo se 

rendesse e deixasse de ser inimigo de Roma, para assim poder declarar a “pax 

romana” – a paz com todos. Essa é a figura real da igreja. Bem diferente do 

posto de gasolina, do cinema ou do supermercado. Jesus disse: “Eu edificarei 

minha Eclésia” (Mt. 16.18). E ela é tão poderosa que não poderá ser 

derrotada pelas portas do inferno. A igreja foi chamada para reinar com 

Cristo e expandir o Reino de Deus na Terra. Para quebrar as portas do 

inferno, libertar aquelas pessoas que habitam lá e levá-las para o Reino dos 

Céus.  

 

Refletindo  

O que é a igreja para você? Um posto de gasolina, um cinema, um 

supermercado, ou uma Eclésia? Os portões são para se defender, ou seja, o 

inferno está à defensiva. Por isso Jesus disse que aquelas portas não 

prevalecerão contra a igreja. Temos vivido uma fé com essa consciência ou 

na verdade parece que é o inferno que está no ataque?  

 

 

 

 

 

Aplicando  

O que faremos para viver como a Eclésia de Jesus? Qual será, a partir de 

agora, nossa atitude de fé contra o inferno?  

 

AGENDA 

SEMANA DO CLAMOR 

MAIO 

07 a 10 de maio (domingo a quarta) 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

SEMANA DO CLAMOR 

JUNHO 

04 a 07 de junho (domingo a quarta) 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

BATISMO 
07 de maio (domingo) às 19h 

Templo 

ENCONTRO COM A 

CRUZ 

06 e 07 de maio (sábado e domingo) 

Recanto Central 

INFORMAÇÕES: 3384-3915  
 

CULTO DE MULHERES 
20 de maio (sábado) às 17h 

Templo 

CAMPEONATO  

DE FUTEBOL 

CENTRAL 

03 de junho  

Recanto Central 

PARTICIPE! 

ENCONTRO DA 

FAMÍLIA 

24 de junho (sábado)  

Recanto Central 

INFORMAÇÕES: 3384-3915 

FIQUE POR DENTRO 

PROGRAMA TV REDE 

SUPER 

Sábado às 11h30 

Domingo às 0h30 

DOMINGO 

9H – ESCOLA BÍBLICA  

Anexo Administrativo 

10H, 17H e 19H - CULTO DE CELEBRAÇÃO  

Templo 

 
 

SEGUNDA| 20H TERÇA | 15H QUARTA | 19H30 SEXTA | 20H SÁBADO | 20H 

MULHERES INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 
TARDE DA BENÇÃO 

Templo 
NOITE DA UNÇÃO 

Templo 
ADOLESCENTE CENTRAL 

Templo 
MOCIDADE CENTRAL 

Templo 
 


