
Questões Práticas a se Considerar 

 

1) O que você pode fazer para crescer em sua “ingestão” da Palavra de 

Deus? 

 

2) Que hora do dia você pode se comprometer a gastar tempo na 

Palavra de Deus? 

 

3) Que tipo de plano você vai fazer para estruturar seu tempo na Palavra 

de Deus? (ex.: plano de leitura diária da Bíblia, leitura da Bíblia em 

um ano; estudo de um livro da Bíblia; um Salmo ou um capítulo de 

Provérbios por dia) 

 

4) Como você vai procurar aplicar a Palavra de Deus todos os dias? 

 

5) Como você vai estruturar seu tempo de oração? 

 

 

 

 

Cronograma do Curso “Encontrando-se com Deus” 

1ª Semana: Introdução – Definição, Razão e Modo de se Encontrar com 

Deus 

2ª Semana: Encontrando-nos com Deus em Sua Palavra: Ouvindo e Lendo 

3ª Semana: Encontrando-nos com Deus em Sua Palavra: Estudando, 

Meditando e Memorizando 

4ª Semana: Encontrando-nos com Deus através da Oração 

5ª Semana: Oração, Obstáculos e Questões Práticas 

6ª Semana: Painel de Discussão 
 

 

 

Seminários Essenciais – Fundamentos* 

Encontrando-se com Deus 

*Este material foi traduzido pela Igreja Batista Calvário em Pinhais 

 

5. Oração: Propósito, Obstáculos e Questões Práticas 

 

Tempo de silêncio é a parte do dia que reservamos para a adoração a Deus, 

para a leitura da Palavra de Deus e para a comunhão com Deus, a fim de 

conhecermos mais a ele, a nós mesmos à luz dele e ao mundo de acordo com 

a perspectiva dele. 

A oração é a nossa resposta ao encontro com Deus, dada pelo Espírito e 

saturada da Palavra. 

 

 

Adoração / Confissão / Gratidão / Petição 

 

Os Propósitos da Oração 

 

1) Glorificar a Deus 

 

 

João 14.13-14 

● Ore no nome de Jesus 

● Nossas orações serão respondidas 

● Deus vai ser glorificado 

 

 

João 15.7-8 

 

  

 

O que significa Deus ser glorificado? 

 Apocalipse 21.23  

 

 



 

 

2) Tornar Deus conhecido no mundo através dos frutos do evangelho 

que produzimos  

 

João 15.16  

● “…para que…” 

● Dando fruto (Gálatas 5.22-23) 

 

 

3) Ter acesso ao grande Comandante num tempo de guerra 

● 2 Timóteo 4.7 

● 2 Timóteo 2.3-4 

  

 Nós temos um inimigo: Satanás 

● 1 Pedro 5.8 

● 2 Coríntios 11.14 

 

 

 Egoísmo e guerra: pelo que ou por quem você mais ora? 

 

● Preocupação com os outros = uma marca do cristão 

o João 13.34-35: ame os crentes 

 

o Mateus 22.37-39: ame o próximo 

 

● Oração pelos outros crentes 

o Efésios 6.17-18 

 

● Oração como um walkie-talkie de guerra, não um interfone 

de serviço de quarto de hotel 

o Efésios 6.10-20 

 

Obstáculos ao encontro com Deus 

 

(1) A dependência de nossas emoções 

● Quando nos deparamos com um trecho “seco” da Bíblia 

 

● Mentes que vagueiam 

 

 

● Orações aparentemente sem resposta 

 

 

● Nenhum desejo de ler a Bíblia ou orar   

 

Abre – Salmo 119.18 

Inclina – Salmo 119.36 

Une – Salmo 86.11 (ARC ou NVI) 

Satisfaz – Salmo 90.14 

 

● Pecado não confessado/sentimentos de indignidade 

 

 

(2) Legalismo 

 

 É “procurar alcançar o perdão de Deus e a aceitação de Deus 

através da obediência”  (C.J. Mahaney) 

 

 

 

 Justificação – Ser declarado justo por Deus: uma posição diante de 

Deus 

 

 

 Santificação – Ser feito justo por Deus: um processo 

 

 

 

(3) Preguiça 

 

 

A raiz de todos os nossos obstáculos: a falta de desejo por Deus 


