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3. Discipulado e Oração (1º. Trimestre de 2014—Discipulado) 
 
Material bíblico: Dn. 9:2-19; Mt. 14:22, 23; 26:36; Jo. 17:6-26; Hb. 2:17; 1 Pe. 4:7. 
 
Citações 

• O que faz discípulos autênticos não são as visões, êxtases, domínio bíblico do 
capítulo e verso, ou o sucesso espetacular no ministério, mas a capacidade de 
lealdade. Fustigados pelos ventos inconstantes do fracasso, abalados por suas 
próprias emoções incontroláveis, e feridos pela rejeição e pelo ridículo, os 
discípulos autênticos podem com frequência tropeçar e cair, sofrer lapsos e 
recaídas, ficar algemados às farturas e andar em um município distante, mas ainda 
assim, continuam voltando para Jesus. Brennan Manning 

• A vida cristã não é estar no alto constantemente. Eu tenho meus momentos de 
desânimo profundo. Tenho que ir a Deus em oração, com lágrimas nos olhos e 
dizer: “Ó Deus, perdoa-me”, ou “Ajuda-me”. Billy Graham 

• A oração não muda Deus, mas muda quem ora. Soren Kierkegaard 

• Uma vida autêntica é a forma mais pessoal de adoração. A vida cotidiana se 
tornou a minha oração. Sarah Ban Breathnach 

• Que este seja todo o teu esforço, esta a tua oração, este o teu desejo, para que 
possas ser despojado de todo o egoísmo, e com toda a simplicidade seguir 
somente a Jesus. Thomas à Kempis 

• Um menino que levanta às 4:30 para entregar jornais é considerado um 
batalhador, mas impulsionar nossos jovens a levantar às 5:30 para orar é 
considerado fanatismo. Devemos usar mais uma vez o cinto da disciplina. Não há 
outra maneira. Leonard Ravenhill 

Perguntas 
 Qual é a conexão entre a oração e o discipulado? Pelo o que deveríamos estar 
orando? Como a oração impacta a nossa relação com Deus? Por que Jesus teve que orar, 
e o que isso nos diz? O que podemos alcançar orando? Como podemos fazer com que 
nossa oração de vida seja mais significativa? 
 
Resumo bíblico 
 Daniel pediu em oração para que Deus o ajudasse a entender o significado do 
cativeiro de Israel, e recebeu uma resposta maravilhosa (Dn. 9:2–19). Jesus muitas vezes 
saía sozinho para orar (Mt. 14:22, 23), e no Getsêmani Ele fez o mesmo (Mt. 26:36). Na 
surpreendente oração de Jesus ao Pai pelos seus discípulos, Ele demonstra como devemos 
nos relacionar com Deus (Jo. 17:6–26). Em Hb. 2:17 aprendemos que Jesus tornou-se 
como nós “em tudo”, inclusive sendo um exemplo de discipulado. Finalmente, 1 Pe. 4:7 
(FBV) nos diz que "sede sóbrios e vigiai em oração". 
 
Comentários  

 Daniel é um ótimo exemplo de como a oração “faz as coisas acontecerem”. Ele 
não está preocupado em primeiro lugar consigo mesmo, mas está muito chateado com a 
situação do seu povo que está sofrendo, e se pergunta quando essa hora vai chegar ao fim. 
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 Como discípulos de Jesus, precisamos passar tempo conectados com o Senhor que 
declaramos seguir. À medida que lemos Sua Palavra e meditamos a respeito de Sua 
vontade para nós, precisamos falar com Ele como sendo o único que pode ajudar em 
nossas vidas. A oração não é uma lista de desejos ou demanda, mas é falar com a pessoa 
que amamos como se fosse nosso mais próximo e querido amigo. 
 A oração é uma expressão do dom da liberdade de Deus. Deus não força, Ele 
aguarda para ser convidado. Não como uma exigência legal, mas porque Ele nunca 
cruzará a linha da compulsividade. Ele convida, suplica, aguarda, para irmos a Ele e 
pedirmos os dons ilimitados que Ele quer dar. 
 Assim como os discípulos, perguntemo-nos: “Como devemos orar?” Além da 
oração do Senhor, aqui estão alguns outros aspectos bíblicos ligados à oração. Devemos: 

• Derramar nossos corações diante dEle.  Sl. 62:8. 
• Pedir a Deus, o qual dá generosamente a todos sem reservas. Mas quando você 

pede, lembre-se de confiar em Deus. Tg. 1:5, 6 (FBV) 
• Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de 

recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da 
necessidade. Hb. 4:16 (FBV).  

• Não andem ansiosos por coisa alguma; mas em tudo, pela oração e súplicas, e 
com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Fp. 4:6 (FBV). 

• Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos Cl. 4:2. 
• Alegrem-se sempre, orem continuamente. Dêem graças em todas as 

circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Ts. 
5:16-18. 

 Nós precisamos orar. Precisamos pedir como os discípulos pediram: “Senhor, 
ensina-nos a orar”. Ao reconhecermos nossa necessidade de orar, muitas vezes 
percebemos que não sabemos como orar, ou por que orar... Mas a oração é simplesmente 
conversar com Deus, uma parte profunda e fundamental do nosso relacionamento com 
Ele. Então por que orar? Algumas respostas da bíblia: 

• A oração do justo O agrada.  Pv. 15:8. 
• Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua 

oração. 1 Pe. 3:12 (FBV). 
• Ele atenderá aos desejos do seu coração.  Sl. 37:4 
• Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo.  Is. 55:6 
• Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti.  Jonas 2:7 
• Vigiem e orem para que não caiam em tentação.  Mt. 26:41 (FBV). 
• Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tg. 

5:16 (FBV). 
• Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês.  Tg. 4:8 (FBV). 

 
Comentários de Ellen White 
 O trabalho dos discípulos de Cristo é brilhar como a luz, para mostrar ao mundo o 
caráter de Deus. Eles devem apanhar os crescentes raios de luz da palavra de Deus, e 
mostrá-los para os homens envoltos na escuridão da má compreensão de Deus. Os servos 
de Cristo devem mostrar claramente o caráter de Deus e de Cristo para homens. Diz o 
apóstolo: “Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 
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para que vós anuncieis as virtudes dAquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz”.  {Review & Harold, 5 de Março de 1889 } 
 A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, 
a fim de tornar conhecido a Deus o que somos; mas sim para nos habilitar a recebê-Lo. A 
oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. {Caminho a Cristo, p. 93} 
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