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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Em sua opinião, como é possível aprofundar nosso 

relacionamento com Deus? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um 

cântico ou colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Lucas 11.1 

 

Para aprofundar um relacionamento com uma pessoa, eu preciso primeiro tê-lo começado. Muitos cristãos 

pensam que relacionamento com Deus é apenas frequentar uma igreja ou já ser um cristão, ou ainda 

obedecer uma série de doutrinas ou regras religiosas. Os discípulos entenderam que o segredo do profundo 

relacionamento de Jesus com o Pai era oração. Vamos aprender 4 princípios para melhorar nosso 

relacionamento com Deus através da oração: 

 

1º Princípio – Não ore apenas para PEDIR, mas para ser MINISTRADO por Deus (Salmo 139.23-24). Não 

é errado pedir algo para Deus, pelo contrário Jesus nos ensinou a pedir ao Pai. Mas oração não é apenas 

entregar uma lista de pedidos a Deus, oração é momento de desfrutar de comunhão com Deus, é momento 

de deixar o Espírito Santo sondar e examinar os nossos corações, e fazer as mudanças necessárias para nos 

aproximarmos mais Dele.  

 

2º Princípio – Seja SINCERO na oração (Jeremias 29.12-14, Salmo 51.6). Davi nos ensinou que temos que 

orar a Deus com sinceridade. Por exemplo, eu não posso dizer a Deus que tenho prazer em orar, quando na 

verdade eu não tenho, ao invés disso, preciso pedir para que Ele me ajude a desejar mais pela Sua Presença.  

 

3º Princípio – Desenvolva um momento DEVOCIONAL de pelo menos 30 minutos diariamente (Salmo 

55.17, 1ª Tessalonicenses 5.17). Já aprendemos que não existe relacionamento com Deus sem oração, então 

se queremos aprofundar nosso relacionamento com Ele, precisamos aprofundar nossa vida de oração. 

Precisamos de disciplina para começar passando no mínimo 30 minutos em comunhão profunda com Deus. 

Em sua opinião, o que mais impede as pessoas de tirar tempo a sós com Deus? 

 

4º Princípio – Peça ao Espírito Santo para AJUDÁ-LO na oração (Romanos 8.26). O texto lido deixa claro 

que o Espírito Santo sempre está à disposição para ajudar aqueles que realmente querem se aproximar de 

Deus através da oração. Um relacionamento é construído, é aprofundado, não começa da noite para o dia, 

mas quando realmente buscamos a Deus, o Espírito Santo sempre nos ajuda. 

 

CONCLUSÃO: Sem oração não há relacionamento com Deus. O Cristão que não ora, nunca vai gozar de um 

verdadeiro relacionamento com Deus. Então vamos pedir ajuda ao Espírito Santo e aprofundar nosso 

relacionamento com o Senhor. Deus está ansioso esperando por você! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, 

servindo-a nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1. Nosso TADEL será no dia 05/11 às 20h. Nesta terça-feira não haverá 

célula nos lares. 


