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LIÇÃO 6  
Estudo Tópico 

 
     Na sua epístola aos Colossenses, Paulo falou sobre a oração. “Perseverai em oração, velando nela 
com acção de graças” (Colossenses 4:2). Depois, pediu que orassem por ele e pelos seus 
companheiros. Queria que Deus lhes desse oportunidades de pregarem o Evangelho. Temos de fazer 
um estudo tópico sobre a oração para podermos compreender a razão de Paulo pedir que fossem 
perseverantes, ficarem alerta e darem graças, além de pedirem coisas específicas em oração. 
     Sempre que não entendermos alguma coisa sobre a vida cristã, devemos fazer um estudo tópico 
sobre esse mesmo assunto. Talvez queira saber como viver pela fé. Talvez necessite de ser baptizado 
no Espírito Santo. Sabe o que é em Cristo? Como pode levar uma vida santa? Seja qual for o tópico, o 
seu estudo mostra sempre um pouco mais do plano de Deus. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Os Benefícios do Estudo Tópico 
O Confronto com o Estudo Tópico 
O Tópico da Oração 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever o valor dos estudos tópicos. 
Pôr em prática um estudo tópico sobre a oração, como modelo de outros estudos tópicos. 
 
OS BENEFÍCIOS DO ESTUDO TÓPICO 
Objectivo 1: Apontar dois benefícios do estudo tópico. 
     Já sugerimos um benefício do estudo tópico. É o de poder achar respostas sobre perguntas acerca 
do modo de levar uma vida cristã. Talvez o leitor se queira certificar da sua salvação. Ou talvez 
precise de vitória sobre o temor. Ou ainda talvez queira saber qual a vontade de Deus a seu respeito. 
Pode encontrar todas estas respostas. Investigue a Bíblia, procurando as passagens que falam sobre 
esses assuntos. 
     Um outro benefício do estudo tópico é o facto de isso o ajudar a equilibrar os ensinamentos dos 
principais tópicos da Palavra de Deus. Esses principais tópicos são as verdades bíblicas básicas pelas 
quais Deus quer que vivamos. A Bíblia diz: 
 
“Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar 
com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes” (Tito 1:9). 
 
     Ao estudar cada verdade, sob diversos pontos de vista, compare as referências umas com as outras. 
Depois, poderá interpretar a Palavra de Deus como Ele quer. 
 

Para Fazer 
 
1 Por palavras suas apresente duas razões da ajuda que lhe pode dar o estudo tópico. 
 
             
 
             
 
O CONFRONTO COM O ESTUDO TÓPICO 
Objectivo 2: Apresentar três passos do estudo tópico. 
     Pode-se gastar muito ou pouco tempo com um estudo tópico. Alguns tópicos como o Espírito 
Santo ou a salvação ocorrem frequentemente na Bíblia. Os comentadores da Bíblia que escrevem 
sobre estes tópicos passem por vezes anos a investigar todas as referências que sobre eles aparecem. 
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Passo 1: Fazer uma lista de todas as referências que encontrar sobre o tópico que pretende estudar. 
(Uma concordância bíblica apresenta muitas referências sobre diversos tópicos). Escreva tanto o 
tópico como a parte das Escrituras. 
 
Passo 2: Disponha as referências em grupos de material relacionado. Dê um título a cada lista de 
referências. 
 
Passo 3: Sumarie os pontos centrais dos tópicos da sua lista. Para conseguir isso, leia cada Escritura e 
o respectivo contexto para se certificar do correcto significado. Anote as Escrituras sob outros títulos 
se vir que devem ser mudados. Escreva breves resumos com palavras suas. 
 

Para Fazer 
 
2 Indique os três passos de um estudo tópico. 
 
             
 
             
 
             
 
O TÓPICO DA ORAÇÃO 
Objectivo 3: Seleccionar referências bíblicas sobre a oração e agrupá-las segundo os assuntos. 
     A oração é um tópico importante das Escrituras. A palavra oração surge mais de 500 vezes. 
Escolhemos apenas algumas referências para o nosso estudo. Se quiser, inclua outras. 
     Siga o nosso estudo e faça o trabalho sozinho. Os exercícios vão ajudá-lo a conferir o seu 
progresso. 
 

 
Lista de Referências                        Referências Agrupadas                        Resumo de Referências 
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     Primeiro , anote todas as referências que encontrar sobre oração. Escreva uma parte da Escritura 
como cada referência. Se tiver uma Bíblia com concordância, procure no tópico oração as referências 
que essa concordância apresentar. 
     Eis as referências que usaremos neste estudo: Génesis 20:17-18; 25:22-23; 1 Samuel 1:10-20;        
2 Samuel 7:18-29; 1 Reis 18:36-38; 2 Crónicas 6:12-42; Neemias 1:5-11; Salmo 4:3; 63:1; 95:6; 
Provérbios 15:8; 28:9; Isaías 1:15-20; 38:1-20; 56:7; 59:2; Jeremias 14:11; 33:3; Daniel 9:3, 21-23; 
Jonas 2:7; Mateus 5:44-45; 6:1-14; 14:19, 23; 18:19-20; 19:13-15; 26:36-44; Marcos 1:35; 6:46; 
11:24-25; Lucas 3:21-22; 5:16; 6:28; 9:28-36; 10:2; 11:1-13; 18:1, 7, 10-14; João 15:7; 17:1-26; 
Actos 1:14, 24; 4:29; 6:6; 8:15, 22; 9:40; 10:1-2, 9, 31; 16:25; Romanos 8:26-27; 10:1; 12:12; 15:31; 
1 Coríntios 14:13-25; 2 Coríntios 1:11; Efésios 3:20; 6:18-20; Filipenses 1:19; 4:6; Colossenses 4:2-4; 
1 Tessalonicenses 3:10; 5:25; 2 Tessalonicenses 3:1-2; 1 Timóteo 2:1-8; 4:4; 5:5; Hebreus 5:7; 10:22; 
11:6; 13:18; Tiago 1:5-8; 4:3; 5:13-17; 1 Pedro 4:7; 1 João 3:20-22; 5:14-16; Judas 20;        
Apocalipse 5:8. 
     Veja se escreve o suficiente sobre a passagem, de modo a ficar a saber o que ela diz sobre a oração. 
Para 1 Samuel 1:10-20, deve escrever: “Ana perseverava em oração... sou uma mulher atribulada de 
espírito... o Senhor Se lembrou dela... Ana concebeu.” 
      
 
Para o passo 2, organizamos as Escrituras nestas categorias: 
 
Por quem orar – Mateus 5:4; Actos 6:6; Efésios 6:18; 1 Tessalonicenses 5:25; 1 Timóteo 2:1-2;  
Tiago 5:16. 
 
Quando orar – 1 Samuel 1:10, 16; Mateus 26:36-44; Marcos 1:35; Lucas 5:16; 18:7; Romanos 12:12; 
Efésios 6:18; 1 Tessalonicenses 3:10; 1 Timóteo 5:5. 
 
Impedimentos à oração – Provérbios 15:8; 28:9; Isaías 1:15; 59:2; Mateus 6:5; Lucas 18:10-14; 
20:47; Tiago 1:6-8; 4:3. 
 
Onde orar – Isaías 56:7; Mateus 14:23; Marcos 6:36; Lucas 9:18; Actos 1:14; 10:9; 1 Timóteo 2:8. 
 
Respostas à oração – Génesis 20:17-18; 25:22-23; Daniel 9:21-23; Jonas 2:7; Actos 4:29-31; 8:17; 
10:31; 2 Coríntios 12:8-9. 
 
Pedidos de oração – 1 Reis 18:36-38; Neemias 1:5-11; Salmo 64:1; Isaías 38:2-5; Mateus 26:41; 
Lucas 22:32; João 17:1-26; Actos 1:24; 4:29; 8:15, 22; 9:40; Romanos 10:1; 15:31; Efésios 6:18; 
Tiago 1:5; 5:13-14. 
 
Como orar – Jeremias 33:3; Mateus 6:7-14; 18:19-20; 26:39; Marcos 11:24-25; Lucas 11:5-13;    
18:1, 10-14; João 14:13-14; 15:7; Romanos 8:26-27; 1 Coríntios 14:13-25; Filipenses 4:6; 
Colossenses 4:2; 1 Timóteo 2:8; Hebreus 5:7; 10:22; 11:6; 1 Pedro 4:7; 1 João 3:20-22; 5:14-15; 
Judas 20. 
 
Louvor e acções de graças – 2 Samuel 7:18-29; Isaías 38:10-20; Mateus 14:19; Actos 10:1-2; 16:25; 
1 Timóteo 4:4; Tiago 5:13: 
 
Postura ou posição – 1 Reis 8:22; Salmo 95:6; Jeremias 33:3; Daniel 9:3; Mateus 19:13-15; 26:39; 
Marcos 11:25; Lucas 18:13; Actos 8:17; 9:40; 1 Timóteo 2:8; Tiago 5:14. 
 
Efeitos da oração – Provérbios 15:8; Lucas 3:21-22; 9:28-35; 2 Coríntios 1:11; Efésios 3:20; 
Filipenses 1:19; Tiago 5:16-17; Apocalipse 5:8. 
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Para Fazer 
 
3 Indique as alíneas que apresentem Escrituras que se referem à oração. 
 a) 1 Pedro 3:7 
 b) 1 Pedro 3:9 
 c) 1 Pedro 3:12 
 d) 1 Pedro 3:17 
 
4 Agrupe cada Escritura com a categoria a que pertence e escreva o número em frente da 
 categoria no espaço em frente da Escritura. 
  
   a) Salmo 66:18    1. Louvor e acções de graças 
       2. Impedimentos à oração 
   b) Mateus 7:7-11   3. Como orar 
       4. Efeitos da oração 
   c) Marcos 6:41    5. Quando orar 
 
   d) 1 Tessalonicenses 5:17 
 
Objectivo 4: Resumir os pontos centrais sobre a oração num dado conjunto de Escrituras. 
     Agora, já podemos resumir os pontos centrais sob cada título referente à oração. O melhor 
comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Deixe que ela lhe fale a si e responda às suas perguntas. 
 

Para Fazer 
 
5 Volte às Escrituras agrupadas sob o título por quem orar e analise-as. Depois de as ler a 
 todas, indique qual (ou quais) a afirmação VERDADEIRA sobre por quem devemos orar. 
 a) Orar pelos governantes mas só se eles forem justos. 
 b) Orar por todo o povo de Deus onde quer que ele se encontre. 
 c) Orar pelos nosso inimigos. 
 
6 Volte às Escrituras agrupadas sob o título Quando orar e analise-as. Depois de as ler a 
 todas, indique qual (ou quais) a alínea que completa a seguinte afirmação: Devemos orar 
 a) tanto de dia como de noite. 
 b) continuamente. 
 c) independentemente do modo como nos sentimos. 
 
7 Outra razão para orarmos sempre, encontra-se no Salmo 121:4. Escreva essa razão. 
 
             
 
             
 
             
 
8 Seremos por vezes responsáveis pelas nossas orações não serem respondidas? A Bíblia tem 
 algo a dizer sobre isso. Leia as Escrituras agrupadas sob o título impedimento à oração. 
 Depois, indique as razões que daria se alguém lhe perguntasse quais as coisas que podem 
 impedir as nossas orações. 
 a) Desobediência ou pecado escondido na nossa vida. 
 b) Pedir por razões egoísticas. 
 c) Talvez porque os nossos pais ou avós pecaram. 
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9 A lista de Escrituras que apresentamos neste curso não é de modo nenhum exaustiva. As 
 histórias bíblicas também nos revelam coisas interessantes sobre o lugar onde as pessoas 
 oravam – como Jonas orando a Deus, clamando do interior da baleia. Depois de ler as 
 Escrituras agrupadas sob o título Onde orar, indique a frase que acha estar certa. 
 a) A igreja é o melhor lugar para orar. 
 b) Se queremos realmente uma resposta, devemos orar sozinhos. 
 c) Podemos orar em qualquer lugar e Deus vai escutar-nos. 
 
10 Respostas à oração. As respostas de Deus variam. Umas são imediatas, outras demoradas. As 
 pessoas recebem cura, mais saúde, filhos, perdão, ajuda e resolução dos mais variados 
 problemas. Não há limite à provisão de Deus. Na base da Palavra de Deus, como completaria 
 esta frase? Indique a resposta certa. Por vezes, algumas pessoas recebem respostas diferentes 
 das esperadas... 
 a) e outras nunca obtêm resposta nenhuma. 
 b) mas todos recebem resposta de Deus. 
 c) porque talvez não tivessem fé. 
 
11 Os pedidos de oração também variam. As pessoas pedem sinais, cura, baptismo com o 
 Espírito Santo, orientação divina, mais fé e resolução dos seus problemas materiais. Talvez o 
 leitor deseje algo que ainda não foi por nós mencionado, mas peça com fé que irá receber. 
 Nas linhas a seguir, escreva o seu próprio pedido e a referência bíblica que escolhe como 
 autoridade para tal pedido. 
 
             
 
             
 
             
 
12 Como orar. Devemos pedir a Deus por tudo quanto necessitamos, em nome de Jesus. 
 Devemos pedir com um coração livre de pecado, como por exemplo a ira. Na lista de 
 referências bíblicas dadas, uma é um padrão para a oração. O que é que geralmente 
 chamamos a esse padrão e onde se encontra ele na Bíblia? 
  
             
 
             
 
            
        
13 Quando pensamos na bondade de Deus para connosco, o nosso coração reage em adoração e 
 louvor. A Bíblia também nos encoraja a cantar hinos e salmos. Complete este versículo, que 
 se encontra na coluna de louvor e acções de graças, indicando também a referência. 
 
 E perto da meia noite,           
 
             . 
 
14 A nossa posição durante a oração parece ser um assunto de escolha pessoal. Uns ficam de pé e 
 outros levantam as mãos. Outros ainda ajoelham-se ou curvam a cabeça. Depois de ler os 
 versículos relativos à posição, qual a frase que lhe parece correcta? 
 a) A nossa posição durante a oração deve ser de acordo com a tradução. 
 b) A Bíblia não nos apresenta um conjunto de regras para a posição durante a oração. 
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15 Efeitos da oração. A oração é poderosa. Aproxima-nos de Deus, transforma-nos à imagem de 
 Cristo, liberta o poder do Espírito Santo dentro de nós. E as nossas orações são preciosas aos 
 olhos de Deus. Das Escrituras recolhidas, qual a que nos diz serem as nossas orações como 
 incenso ao Senhor? 
 
             
 
     Neste estudo, pudemos ver que a oração é comunicação com Deus. Nós falamos com Ele e Ele 
responde-nos. Ao praticarmos os ensinamentos da Bíblia sobre a oração, a nossa vida será 
transformada. Receberemos grande bênção de Deus. Teremos poder para compartilhar o Evangelho 
com os outros. 
     Continue a estudar este assunto da oração. Acrescente referências ao seu estudo sobre a oração, 
quando estudar outros tópicos, pois os temas centrais da Bíblia interrelacionam-se intimamente. Leve 
também algum tempo a escutar as experiências alheias sobre a oração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


