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Série Serviço CriStão

Unidade 1
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Fundamentos da Verdade
A Igreja em Ação
Dons Espirituais
Resolvendo os Grande Problemas da Vida

Unidade 2
Oração e Adoração
Tendas, Templos e Palácios
Vivo em Cristo
Plantação de Igrejas
Pregação e Ensino
Pessoas, Tarefas e Alvos

Unidade 3
O Crente Responsável
Compreendendo a Bíblia
Consolador, Mestre e Guia
Edificando a Igreja
Evangelismo
Vida Abundante

a Série Serviço CriStão

Este Livro de Estudo Autodidático representa 
uma das 18 disciplinas (assuntos) que fazem parte 
do Curso Serviço Cristão. O símbolo à esquerda é 
um guia para a sequência de estudo. O Curso 
Serviço Cristão está dividido em 3 unidades sendo 

estas compostas por 6 disciplinas cada. Oração e Adoração é a 
1ª disciplina da Unidade 2. Você beneficiará se prosseguir o 
seu estudo pela ordem apresentada.
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As disciplinas do Curso Serviço Cristão estão estruturadas 
para o estudo autodidático dos cooperadores das igrejas locais. 
Este curso fornecerá ao estudante o conhecimento Bíblico e a 
componente prática necessários para o desempenho da função 
do cooperador.

A composição deste curso teve como objectivo facultar a 
preparação adequada para todos os cooperadores de igrejas 
locais em qualquer parte do mundo.

ATENÇÃO
Leia, por favor, as instruções introdutórias deste curso com 

muita atenção. Ao segui-las terá todas as condições para atingir 
todos os objetivos propostos pela disciplina e não encontrará 
dificuldades na preparação e realização dos exames de unidade.
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e Adoração

 O Crente
Responsável

A Bíblia
 ,O Reino

 o Poder e a
Glória

 Tendas, Templos
e Palácios

 Compreendendo
a Bíblia

Teologia
Fundamentos
da Verdade

Vivo em Cristo
Conselheiro

Mestre e Guia

A Igreja
 A igreja
em Ação

 Plantação
de Igrejas

 Edificando
a Igreja

Serviço
 Dons

Espirituais
 A Pregação
e o Ensino

O Evangelismo

Ética Cristã
 Resolvendo
 os Grandes

 Problemas da
Vida

 ,Pessoas
Tarefas e Alvos

Vida Abundante



Oração e Adoração6

Introdução ao curso

Oração e Adoração
Adoração é louvor a Deus. Adoração é serviço para Deus. 

Nós queremos apresentar-lhe uma nova vida de oração e 
adoração. Por essa razão, iremos apresentar-lhe uma nova 
maneira de viver. De princípio talvez pareça que estamos a 
falar de tudo menos de oração e adoração. Talvez comece a 
perguntar-se como pode aprender a orar ao estudar a 
existência de Deus; a glória, o reino e a vontade de Deus; a 
realidade do céu; o edificar da vida; como se dar bem com os 
seus vizinhos; como vencer a tentação; e o que fazer na doença 
e nos problemas. Poderá parecer-lhe que nos desviámos do 
nosso assunto.

Contudo, se estudarmos com atenção a oração que Jesus 
ensinou aos Seus discípulos quando eles Lhe perguntaram 
como orar, veremos que Ele englobou todas estas coisas na 
oração; era como se Jesus estivesse a dizer: “Não é possível 
separar a oração e a adoração do viver”. Não se pode dizer da 
oração: “Bem, acabei... Vou voltar ao meu trabalho”.

Esta é a grande lição acerca da oração que devemos 
aprender de Jesus. A oração nunca termina. Não acaba com 
um “Ámen”. É uma atividade sem fim, integrada em todos os 
campos da nossa vida. É a maneira como nós pensamos, e não 
pode ser separada daquilo que fazemos.

Assim, neste livro, não falamos acerca do tempo, lugar ou 
palavras de adoração. Apresentamos, sim, a oração como uma 
preparação para a adoração e a adoração como um modo de 
vida constante que agrada a Deus e cumpre os Seus propósitos.
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Descrição da Disciplina
Este curso consiste num estudo sobre a oração e a adoração, 

com ênfase na prioridade da glória e do reino de Deus sobre as 
necessidades e desejos do homem. Enfatiza também o facto 
das coisas que o homem necessita se tornarem “benefícios 
adicionais” para o crente que honra esta prioridade.

O estudo é baseado em Mateus 6:5-13, mas o versículo-
chave que contém a verdade central é Mateus 6:33: “Mas, 
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas”. Começa pela posição do crente 
como filho de Deus, porque como filho pode aproximar-se do 
trono do Pai com a certeza de que a sua oração será ouvida. 
Como membro da família de Deus, o crente tem no seu 
coração interesses familiares e, em tudo o que faz, dá 
prioridade ao nome, reino e vontade do seu Pai. Esta atitude 
reflete-se na sua oração. Tendo colocado a vontade do seu Pai 
acima da sua própria vontade, torna conhecidas as suas 
petições pessoais com a confiança de que, antes que peça, o 
seu Pai sabe que precisa de “todas estas coisas”.

Será colocada ênfase especial sobre a oração e a adoração 
em relação ao Serviço Cristão. Se por um lado o material é 
apropriado para o crescimento e edificação espiritual do aluno, 
por outro lado será esquematizado de modo a providenciar um 
meio para estudo bíblico. Tem, pois, um propósito duplo. 
Pode ser um guia para as devoções pessoais do aluno e pode 
também aumentar a sua eficiência na comunicação da Palavra 
de Deus.

Objetivos do Curso
Quando terminar este curso, será capaz de:
1. Saber por si mesmo que Deus é amoroso, acessível, 

desejoso de comunicar e de ser adorado pelo homem.
2. Usar a oração e a adoração como um meio para 

compreender o plano de Deus para restaurar a Sua 
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comunhão com o homem, e como um meio de fazer 
dos homens Seus filhos na família celestial.

3. Explicar porque a adoração a Deus, a natureza do reino 
de Deus e o plano de Deus devem ter prioridade na 
oração.

4. Orar segundo a vontade de Deus ao procurar uma 
vivência agradável, uma coexistência pacífica com 
aqueles que o rodeiam, uma vida vitoriosa e a libertação 
dos males que o atacam.

5. Estabelecer hábitos de oração e adoração que o tornarão 
como Cristo e farão de si uma testemunha eficaz, 
capacitada para ensinar outros que procuram uma vida 
de oração e adoração.

6. Persuadir outros a acreditar que Deus existe, que os ama 
e quer salvá-los e que galardoa aqueles que O adoram 
acima de todas as coisas.

Livro-Texto
Ao longo do seu estudo, usará o livro-texto Oração e 

Adoração, de Morris Williams, como um manual e guia para 
os seus estudos. A Bíblia é o único outro texto necessário. 

Tempo de Estudo
O tempo que realmente precisa para estudar cada lição 

dependerá em parte do seu conhecimento sobre o assunto e da 
sua capacidade de aprender, antes de iniciar o curso. E esse 
tempo também dependerá da medida em que seguir as 
orientações que damos e em que desenvolver as habilidades 
necessárias para fazer um estudo autodidático. Planeie um 
programa de estudos para que possa dedicar tempo suficiente 
para atingir os objetivos anunciados pelo autor do curso e 
também os seus objetivos pessoais.
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Organização das Lições e Padrão de Estudo
Cada lição inclui: (1) Título da Lição; (2) Introdução; (3) 

Esboço da Lição; (4) Objetivos da Lição; (5) Atividades de 
Aprendizagem; (6) Palavras-chave; (7) Desenvolvimento da 
Lição, incluindo perguntas de estudo; (8) Autoavaliação (no 
fim do desenvolvimento da lição) e (9) respostas às perguntas 
de estudo.

O estudo e os objetivos da lição dar-lhe-ão uma visão 
global do assunto, ajudando-o a concentrar a sua atenção nos 
pontos mais importantes de cada lição e mostrando-lhe o que 
deverá aprender.

Quase todas as perguntas de estudo, existentes no 
desenvolvimento de cada lição, podem ser respondidas 
aproveitando os espaços em branco existentes neste guia de 
estudos. As respostas mais longas, porém, deverão ser escritas 
numa folha à parte.     

Não veja com antecedência as respostas, enquanto não tiver 
dado as suas próprias respostas. Se fizer assim, lembrar-se-á 
muito melhor do que estudou. Depois de ter respondido às 
perguntas de estudo, compare as suas respostas com aquelas 
que aparecem no fim de cada lição. Então, corrija aquelas que 
não foram respondidas corretamente. As respostas não 
aparecem na ordem numérica habitual, para que não veja 
acidentalmente qual é a resposta para a questão seguinte.

Estas perguntas de estudo são importantíssimas. Elas 
ajudá-lo-ão a relembrar as ideias principais apresentadas na 
lição, bem como a aplicar à sua vida os princípios que tiver 
aprendido.



Oração e Adoração10

Como Responder às Perguntas
Neste guia de estudos há diferentes tipos de perguntas da 

lição e de perguntas do Autoavaliação. Em baixo damos 
exemplos de diversos tipos e como devem ser respondidas. 
Instruções específicas serão dadas quanto a outros tipos de 
perguntas que possam ocorrer.

Uma pergunta de ESCOLHA MÚLTIPLA solicita que 
escolha uma resposta dentre aquelas que são apresentadas.

Exemplo:

1  O Bíblia tem um total de
 a) 100 livros  
 b) 66 livros 
 c) 27 livros

A resposta correta é b) 66 livros. No seu guia de estudos 
faça um círculo à volta da letra  b.

Exemplo:

1  O Bíblia tem um total de
 a) 100 livros  
 b) 66 livros 
 c) 27 livros

(Em algumas perguntas de escolha múltipla, mais de uma 
resposta pode estar correta. Nesse caso, deverá fazer um círculo 
à volta da letra que precede cada resposta certa.)

Uma pergunta ou questão VERDADEIRO-FALSO pede 
que escolha dentre várias afirmações aquelas que são 
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VERDADEIRAS.

Exemplo:

3  Quais afirmações em baixo são VERDADEIRAS?
a) A Bíblia tem um total de 120 livros.
b) A Bíblia tem uma mensagem para os crentes de 

hoje.
c) Todos os autores da Bíblia escreveram em hebraico.
d) O Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia.

As afirmações b e d são verdadeiras. Deve fazer um círculo 
à volta dessas duas letras, como sendo as suas escolhas.

    Uma pergunta ou questão de CORRESPONDÊNCIA 
pede que combine afirmações que estão ligadas umas às outras, 
como um nome com a sua descrição, ou um livro da Bíblia 
com o seu autor.

Exemplo:

4  Escreva o número referente ao líder antes de cada frase 
que descreve algo que ele fez.

.....a) Recebeu a lei no monte Sinai.  1. Moisés

.....b) Guiou Israel na travessia do Jordão. 2. Josué

.....c) Marchou a volta de Jericó.

.....d) Viveu na corte de Faraó.

As frases a e d referem-se a Moisés; e as frases b e c 
referem-se a Josué. Deve escrever 1 ao lado de a e d, e escrever 
2 ao lado de b e c, conforme pode ver em cima.

1
2
2
1
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Maneiras de Estudar Esta Disciplina
Se estiver a estudar esta disciplina GU - Serviço Cristão, o 

material que completar poderá ser enviado pelo correio. 
Contudo,  apesar da GU ter estruturado esta disciplina para o 
estudo individual a mesma poderá estudada em grupo num 
Centro de Estudos. Sendo assim, o professor complementará 
com informações adicionais, além das constantes neste livro, 
as quais deverão ser seguidas corretamente.

Talvez esteja interessado em usar a disciplina num Centro 
de Estudos Bíblicos realizados num grupo familiar, ou na 
igreja local. Verá que tanto o conteúdo deste livro, como os 
seus métodos de estudo são excelentes para esses propósitos.

Exames da Unidade
Se preferir estudar sozinho este curso, receberá os seus 

exames da unidade. Esses exames devem ser preenchidos de 
acordo com as instruções incluídas no curso e nos exames da 
unidade. Deve preencher e enviá-los ao escritório do ICI para 
serem corrigidos e feitas sugestões acerca do seu trabalho. 

Certificado e Diploma
Depois de terminada a disciplina com aproveitamento esta 

será considerada para inclusão no certificado relativo à 
unidade a que pertence (disciplina 1 da uniadde 2). Ao 
terminar todo o curriculo com aproveitamento receberá um 
diploma e certificado oficial de classificações.

Acerca do Autor
O autor deste livro-texto, Morris Williams, é o Director em 

África da Divisão de Missões Estrangeiras do Concelho Geral 
das Assembleias de Deus, E.UA. Antes de assumir esta 
presente posição em 1970, Morris Williams com a esposa e 
três filhos, trabalharam como missionários das Assembleias de 
Deus na África Central e na África do Sul durante 25 anos. O 
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seu trabalho envolvia vários ministérios, incluindo 
evangelismo, implantação de igrejas, administração de escolas 
bíblicas e aconselhamento.

Morris Williams vem de uma família de sete filhos – todos 
atualmente envolvidos no ministério das Assembleias de Deus. 
A posição que ele assume em relação à oração e à adoração 
neste livro de estudo independente é o resultado directo do 
seu crescimento ao lado de pais piedosos. Eles não só 
estabeleceram um bom exemplo de oração, como 
demonstraram à sua família, através do seu estilo de vida, o 
que significa “orar sem cessar”.

Depois de terminar o liceu, Williams frequentou o North 
Central Bible College em Minneapolis, Minnesota. Começou 
o seu ministério em Iowa, onde, depois de ser Pastor durante 
vários anos, foi escolhido para ser director da Juventude e da 
Escola Dominical no Distrito de Iowa. Pouco depois, os 
Williams ofereceram-se como voluntários para o campo 
missionário, sendo enviados para África em 1946.

O trabalho actual de Williams inclui a supervisão de um 
corpo de aproximadamente 300 missionários. Passa 
aproximadamente quatro meses por ano no estrangeiro.

Escritório GU Portugal
O escritório do Instituto de Correspondência Internacional 

tem todo o prazer em ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. 
Se tiver dúvidas sobre o curso ou sobre os exames da unidade, 
sinta-se à vontade para pedir qualquer esclarecimento.

Que Deus o abençoe ao iniciar o seu estudo de Oração e 
Adoração. Que Ele enriqueça a sua vida e serviço cristão e o ajude 
a cumprir de uma maneira mais eficaz o seu papel como membro 
do corpo de Cristo.




