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SF104Princípios da vida espiritual 

Lição 3:  Guia de escuta

Lição 3 DE 5
 

[1] Já que a oração é parte do relacionamento com Deus, que tem algumas similaridades 
com o nosso relacionamento com o nosso pai terreno, reserve um momento e reflita sobre 
como a sua experiência com o sua pai pode influenciar sua relacionamento com o nosso Pai 
do Céu. 

[2] Como essa verdade de que podemos nos referir a Deus, tanto como “Pai,” quanto na 
forma de “Aba,” influencia a sua concepção de Deus? 

[3] Você fica mais confortável com um desses termos (perguntaz) per do que com o outro? 

[4] De que formas as suas orações refletem essa imagem de Deus como “Aba Pai”? De que 
formas elas não a refletem? 

I. A prioridade dada por Jesus à oração
[5] Jesus é o Filho de Deus, mas Ele também veio para realizar uma tarefa enorme. A sua 
vida era atarefada e Ele encarava constante assédio dos líderes religiosos de Israel. Você 
acha que as pessoas de hoje têm mais ou menos necessidade do que Jesus, de ter tempo 
para oraçõa regular? 

A. Buscando isolamento e comunhão 
[6] Por que você acha que Jesus necessitava de hora silenciosa? Por que você acha 
que Ele foi a um lugar solitário enquanto os discípulos dormiam? 



SF104 Guia de escuta  |  ©2021 Our Daily Bread University. Todos os direitos reservados.  |  Lição 3  |  2

www.christianuniversity.org

[7] Como essa lição responde a essas questões? 

B. Dando ouvidos à direção de Deus em meio à distração 
[8] É interessante o fato de que Pedro foi a protura do Filho de Deus, porque tinha 
uma pergunta. Será que, em suas orações, há ocasiões em que você sente como 
se pudesse estar incomodando Deus? Como é que vucê foi a procura de Deus?  

[9] Você acha que Pedro estava certo em caçar Jesus ou será que ele deveria ter 
aguardado com o seu pedido? 

[10] Jesus obviamente atribuía uma prioridade alta à oração. Quais são algumas 
das interrupções da vida – externas ou internas – que atrapalham as suas horas de 
oração? 

[11] Jesus era persistente na oração, por causa do Seu forte foco na Sua missão. Quais 
são algumas das preocupações e paixões urgentes em sua vida que o incitam ou 
levam à oração? 

C. Executando a aplicação
[12] Sobre quais áreas específicas da sua vida você ora a Deus para que vocé possa 
então agir sobre elas? 

[13] Será que as suas orações estão sendo específicas o suficiente para que você possa 
pôr a prova as respostas de Deus? 

II. Uma ajuda útil da oração- por meio do acrostico americano “Acts” (Atos)
A. Adoração: Adorando Deus por quem Ele é

[14] Você já fez uma lista de razões para “adorar” a Deus? 
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[15] Adoraçao é diferente de “Ações de Graça!”   “Ações de Graça” e é diferente de 
adoração. Você reserva tempo para expressar a sua veneração e adoração a Deus por 
causa do que Ele é e como Ele é?

B. Confissão: reconhecendo o que é pecado - “c” de Acts
[16] O quanto você é honesto com Deus, que sabe tudo o que você pensa, diz 
e faz? Leia o Salmo 32, Salmo 51 e Salmo 40 como ilustrações de confissão e 
arrependimento genuínos. 

C. Tendo gratidão: Agradecendo a Deus por Suas Graças - “T” de Acts 
[17] Liste pelo menos 10 coisas, o mais rápido possível, pelas quais você é grato(a) 
a Deus. Esse é um bom exercício para praticar regularmente. Se você as registrar, 
poderá acrescentar alguns itens à lista todos os dias e aumentar a sua gratidão para 
com Deus. 

D. Súplica: Pedindo coisas a Deus - “s” de Acts
[18] O quanto é fácil ou difícil para você pedir ajuda? Ou presentes materiais? Ou 
coisas para atender às suas necessidades? 

[19] Muitos acham difícil demais humilhar-se, sendo colocados num papel de 
necessitados de ajuda. Outros têm uma atitude de cobrança (“você me deve isso ou 
aquilo”). Como você ensinaria uma criança a eqüilibrar as suas atitudes ao pedir 
coisas a Deus? 

[20] Como você se sente quando pede coisas a Deus? 

III. Oração como um estilo de vida 
[21] O Salmo 139:7-12 nos lembra que nunca estamos longe da presença de Deus. 
Leia esses versículos e escreva uma breve declaração em seu diário, para lembrá-lo 
de que Deus nunca está longe de você, mesmo que você esteja “longe” de Deus.  
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IV. Mantendo um diálogo divino ao longo do dia (Lucas 24:13-32) 
A. Encontrando Jesus nos problemas da vida real

[22] Quase todo mundo consegue se identificar com os dois homens na Estrada de 
Emaús. O que você faz para obter conforto e orientação, quando a vida se torna 
confusa?

B. Tentando ver o sentido dos caminhos de Deus
[23] As pressões da vida podem se tornar estopins para nos lembrar que Ele nos 
conhece e se preocupa conosco. Quando a vida se torna difícil e dura você Lhe pede 
paciência e amor para lidar com a situação? 

C. Deixando Jesus se explicar
[24] A vida pode se tornar tão confusa, que não sabemos o que fazer. Tiago 1:5 
exortou aqueles de nós que necessitam de sabedoria para pedi-la a Deus, porque Ele 
a dá generosamente. Quantas vezes você pede sabedoria a Deus?

D. Aprendendo a manter a conversação
[25] Quando pedimos conhecimento ou sabedoria a Deus, temos que esperar por 
uma resposta. As conversações têm que ser diálogos de mão dupla. Será que as suas 
orações incluem o silêncio, enquanto a sua mente e coração “ouvem” Deus, para que 
Ele coloque respostas neles? A “voz” de Deus não é limitada a palavras audíveis. 

E. Respondendo a vislumbres da atividade divina
[26] A figura íntima dos olhos dos homens sendo abertos e, finalmente, 
reconhecendo a Jesus é o ideal para o qual todos nós deveríamos crescer. Será que 
as nossas orações se parecem com uma conversação com um amigo conhecido, 
respeitado e amado? 

[27] Reveja os objetivos. 
Explique como Jesus fez da oração uma prioridade.

Cite as palavras representadas pelo acróstico ACTS.
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Reflexão

Registre um novo fato ou insight (perspicai ou percepção) que você tenha tido ao longo dessa 
lição. 

Aplicação

Crie um plano para “manter o diálogo divino ao longo do dia.” Marque um lembrete na 
sua agenda de fazer uma oração em várias horas do dia – nem que seja por dez ou quinze 
segundos, tipo: “Obrigado(a) Senhor,” ou “Guie-me, Senhor.”  Depois de pouco tempo, você 
não necessitará mais dos lembretes. A sua mente vai orar “sem cessar” (1Ts 5:17).
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