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Amor e Oração 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oração = ______________________________. 
 
Como já sabemos, amor é uma decisão de dar a vida. Estamos vendo muitas formas de 
amar.  (honrar, suportar, perdoar, não julgar) e hoje estudaremos sobre uma forma 
especial de amar, que é a oração. 
 

1) A oração é ___________________________________________. 
Quando nós oramos pelas pessoas, estamos amando, pois estamos dando tempo de nossas 
vidas dedicado a elas. 
 
Além de ser um ____________________________. 
 
Ef. 6.18 Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso em 
mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 
 
Tiago 5.16, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para 
serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 
 
1Pedro 4.7-8 (...) dediquem-se à oração.  Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, 
porque o amor perdoa muitíssimos pecados.  
 
2) Devemos organizar a nossa oração, para termos certeza de que estamos cumprindo o 
grande mandamento nesta área. 
 

a. Deus quer que oremos por _____________________ 
Fil. 4:6 . . . em TUDO, pela oração e súplicas__________________________________ 
Dificilmente uma pessoa consegue armazenar TUDO na sua memória 

 
b. ___________________ e _____________ são qualidades que imitam o caráter de Deus 
 Observe a organização e o senso de ordem que Deus demonstrou na criação 
 Gen. 1:31 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. 
 
c. Deixar de orar é pecado 
 1 Sam. 12:23 . . . e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, 
_____________________________. 
 
d. Há mandamentos bíblicos a respeito de oração que somos capazes de esquecer sem 

algum sistema organizado de oração. Alguns exemplos:  
orar pelas autoridades civis (1 tim. 2:1-4) 
orar pelas pessoas que sofrem pela causa de Cristo (Heb.13:3) 
orar pelos líderes espirituais (Heb. 13:17-18) 
orar pelas pessoas doentes (Tiago 5:14) 
orar pelas pessoas que nos perseguem e maltratram (Mat. 5:44; Luc. 6:28) 

Se queremos obedecer EM TUDO, teremos que organizar esses mandamentos. 
 

5. Podemos afirmar aos irmãos, com segurança, que oraremos, tornando-nos mais "pessoas 
de palavra."  Quando dizemos "vou orar por você" temos um meio de lembrar de orar, e 
de saber quando vem resposta.  
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6. Futuramente, poderemos olhar para trás, e ver a mão de Deus agir de forma específica 
nas nossas vidas.  Seus grandes feitos não se apagarão das nossas memórias. 
Sal. 77:11-14 Recordarei os feitos do Senhor; recordarei os teus antigos milagres.  

Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos.  Teus caminhos, 
ó Deus, são santos.  Que deus é tão grande como o nosso Deus?  Tu és o Deus que 
realiza milagres; mostras o teu poder entre os povos. 

 
7. Temos que ter um sistema ou ferramenta que nos auxilie na tarefa de orar. 
 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar dia e 
hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 

 Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Total 

Tarefa prática        

versículo        

Apostila 
completa 

       

 Tarefa prática = 6,0 pontos (1 por aula) versículos = 2,5 (0,5 por versículo) apostila completa = 1,5  


