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Modulo 1 - Uma vida de Oração

_____________________________
LIÇÃO 02: O QUE NÃO É ORAÇÃO?
Antes de mergulhar nas aguas profundas da Oração, precisamos definir o que
não é Oração. Neste estudo aprenderemos mais segredos e princípios espirituais

1) O que não é Oração
A). A analogia da comunicação e um aparelho celular
B). A maioria dos cristãos entendem por oração sem ter noção do que é oração.
C) Enumeramos aqui o que não é Oração e alguns erros comuns:
- Um monologo onde somente nós falamos
- Não é rezar usando de vãs repetições
- Não é um ritual religioso e mecânico que fazemos para cumprir uma obrigação com Deus
- Não é uma válvula de escape para aliviar a consciência
- Sentar-se com os olhos fechados não é oração
- Aquele minuto de silencio em publico não é oração
- Cruzar as pernas e cantar um mantra
- Acender uma vela por alguma causa
- Visualizar e manter uma imagem em seus pensamentos
- Ficar de joelhos e falar em voz alta para impressionar a alguém
- Não é usar a Deus como "bombeiro" para que apague seus incêndios
C). A oração significa comunicar-se com o Deus, com reverencia e abertamente, sem
intermediários.
D). A oração é um diálogo de nosso espirito com Deus, é a comunhão direta de nosso espirito
com o Pai Celestial. Deus é espirito, e nós falamos com Ele por meio de nosso espirito
E) um meio para interagir diretamente com o Deus do Universo.
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2) A Comunhão Intima com aqueles que o temem
A). Diversas traduções de Salmos 25:14
- O segredo do Senhor é para os que o temem; e ele lhes fará saber o sua aliança.
- O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que
fez com eles
- Os que temem o Senhor terão o privilégio de entrarem na sua intimidade. Ele lhes dará a
conhecer o seu pacto.
- La comunión íntima de Jehová es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto.
B)- O desejo de Deus sempre foi ter comunhão intima com seu povo
C)- Em Genesis, Adão quebrou a comunhão com Deus
D)- Deus deseja uma familia com quem ter comunhão intima, Ele quer filhos com quem possa
se relacionar e ter intimidade.
E)- O que é comunhão = koinonia: significa ter em comum, companheirismo, convivio
amizade, comunicação, dialogo, etc. Ter um relacionamento intimo com Deus, esse é o seu
desejo
F) O que é temor de Deus: Uma definição moderna seria Amar tudo o que Deus ama e odeiar
tudo o que Deus odeia.
F) Muitos cristãos dizem que amam Deus mas fazem coisas que não agradam)
G) A comunhão com Deus deve ser uma prioridade e um valor em nossa vida. Mas se não
praticamos o que achamos que é prioritario então não é valor
H)- Esse relacionamento intimo é para vc conhece-lo cada dia mais como Ele é

3) O que Deus abomina?
A) – As 7 coisas que Deus abomina
Provérbios 6:16-19
16 Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina:
17 olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente,
18 e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal,
19 e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos.
B)- A Lista com certeza é muito mais ampla, mas o ponto é que muitas vezes nos achegamos
a Deus com todas estas brechas em nossa vida.
C)- É difícil ter comunhão intima com Deus, vivendo em pecado e fazendo o que Deus
abomina. É preciso renunciar ao pecado, buscar ao Senhor com um coração limpo destas
coisas...

4) Jesus ensinou como não devemos orar
A) Quando oreis não sejas como os hipócritas (Mateus 6:5-8)
5 E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas
sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que
já receberam o seu galardão.
6 Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando
a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto; e teu Pai, que vê o que está oculto, te
recompensará.
7 E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito
falarem, serão ouvidos.
8 Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de
vós lho pedirdes. (Mateus 6:5-8)

www.Institutobuenasnuevas.com

ESCUELA DE FORMAÇÃO DE INTERCESSORES – ALBERTO A. CONTI
INSTITUTO BIBLICO BUENAS NUEVAS
Modulo 1 - Uma vida de Oração

5) A Gloriosa Presença de Deus
A)- O Ancião de cabelos brancos e a voz de muitas aguas que viu João (Apocalipse 1:14-16)
B)- O encontro de Moises com a gloria de Deus
C)- Os perigos de entrar na presença de Deus com um coração impuro, é como um picole que
se derrete diante do sol
D)- Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santuário, pelo sangue de Jesus (Heb. 10:19)
E)- O exemplo do fio de proteção de eletricidade. Nosso Deus é fogo consumidor
(Heb.12:29)
F)- O exemplo dos sacerdotes israelitas entrando no lugar Santo
G)- Nós não somos fulminados diante de Deus por causa de Jesus, nosso "Sumo Sacerdote"
que abriu o caminho e criou um portal de acesso ao Pai. (Hebreus 4:16)

6) Conclusão
- Se entendêssemos o verdadeiro significado de entrar na Presença do Senhor então a
nossa vida de oração seria uma experiência maravilhosa e transformadora
- Jamais vagaríamos com nossa mente
- não bocejaríamos nem ficaríamos distraidos facilmente
- Jamais ficariamos preocupados nem estressados nem ansiosos diante do Trono
- não seria um conflito para nós o nosso tempo de oração
- ficariamos com tanta vontade de estar com Ele
- seriamos mais expectantes na Sua Presença
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