UNIDADE 1:
ORAÇÃO E ADORAÇÃO:
UM MODO DE VIDA
Lições
1 Orar a Quem?
2 Uma Relação Familiar
3 Uma Cidadania no Reino

LIÇÃO
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1 Orar a Quem?

“Portanto, vós orareis assim...” (Mateus 6:9).
A quem oramos é mais importante do que como e onde
oramos. Não seria terrível se aprendêssemos tudo acerca dos
métodos da oração e depois descobríssemos que tínhamos
estado a orar à pessoa errada?
Contudo, a maneira como oramos é mais importante do
que o lugar onde oramos. Se orarmos à Pessoa certa e orarmos
da maneira correta, não fará muita diferença o facto de
estarmos dentro de um edifício, a caminhar ou a trabalhar. O
que está dentro de nós é mais importante do que o que está
fora!
Assim nesta lição vamos falar acerca do Deus verdadeiro e
como orar corretamente. Vamos estudar as coisas que são
importantes para Deus, para assim podermos orar segundo a
Sua vontade. Queremos aprender como o nosso falar na
oração pode afetar a caminhada da nossa vida. Temos tanto a
aprender!
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Esboço da Lição

A. Falsos Conceitos Sobre Deus
B. O Deus Auto-Revelador
C. Os Ensinos de Cristo Sobre a Oração

Objetivos da Lição
Ao terminar esta lição deverá ser capaz de:
1. Discutir falsos conceitos que as pessoas têm sobre Deus
e a maneira como estes conceitos afetam a sua adoração.
2. Identificar as maneiras como o Deus verdadeiro Se tem
revelado a Si mesmo.
3. Resumir o que Jesus disse sobre a oração e aplicar estes
princípios à sua vida.
4. Explicar o que significa orar sempre.

Atividades de Aprendizagem
1. Memorizar todos os versículos em Mateus 6:5-8.
2. Ler o desenvolvimento da lição capítulo a capítulo.
Escreva as respostas às perguntas de estudo de cada
lição.
3. Fazer o Autoavaliação no fim da lição e depois comparar
as suas respostas com as dadas no fim do livro.
4. Depois de terminar o desenvolvimento da lição, fazer
uma revisão dos objetivos da lição para ver se consegue
fazer o que ali é sugerido.
5. Começar a organizar um caderno. Escreva lá as respostas
maiores das perguntas de estudo. Talvez queira escrever
também algumas palavras novas e as suas definições.
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Palavras-Chave
agnósticos
ancestrais
animismo
ateus
egotistas

espíritos
interpretação
línguas
meditação
natureza

panteístas
petição
prioridades
réprobos
universalistas
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A. Falsos Conceitos Sobre Deus
Objetivo 1. Definir sete conceitos errados sobre Deus.

“Não Há Deus”
Comecemos o nosso estudo sobre oração e adoração
dizendo que as pessoas que adoram devem ter alguém (ou
alguma coisa) a quem orem. Não se pode adorar se não houver
nada para ser adorado. Há pessoas que afirmam não haver
Deus, e que por conseguinte não há nada para adorar. “Não
vale a pena orar”, dizem elas, “porque não há ninguém para
ouvir”. A estas pessoas chamamos ateus pois não acreditam na
existência de Deus. Que gente tola! Não conseguem ver a
prova de Deus mesmo quando está à frente dos seus olhos. A
ordem exata do Universo, a beleza das flores, o nosso corpo
humano maravilhoso – todos dizem em voz uníssona – “Há
um Deus Criador”. Seria tão lógico olhar para um relógio e
dizer que ele se fez a si mesmo, como dizer que o mundo veio
à existência sem um Criador.
1 O ateu não ora porque:
a) não acredita que há um Deus.
b) não tem a certeza se há um Deus.
c) não quer obedecer a Deus

“Não se Pode Ter a Certeza”
Algumas pessoas ficam preocupadas por não poderem ver
Deus. Vêem o que Ele criou e acreditam que deve haver uma
causa para a Criação. Mas duvidam e dizem: “Não podemos
ter a certeza. Talvez haja e talvez não haja um Deus”. Estas
pessoas são chamadas agnósticos porque acreditam que, mesmo
que haja um Deus, o Homem não O pode conhecer. “Porquê
orar”, dizem elas, “se não se tem a certeza que há alguém que
ouve”?
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“Não Quero Deus”
Há muitas pessoas que estão a par do facto da existência de
Deus, mas que não Lhe querem obedecer. A essas pessoas
chamamos réprobos porque recusam aceitar aquilo que
conhecem. Os réprobos nem tão pouco oram, uma vez que
“… amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
eram más” (João 3:19). Mas chegará o dia em que os réprobos
orarão. Orarão para que as rochas caiam sobre eles para os
esconderem “Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele
que está assentado sobre o trono...” (Apocalipse 6:16). Será um
dia de ira e de juízo.
2 Porque é que os réprobos não oram?
_____________________________________________

“A Natureza é Deus”
Muitas pessoas acreditam que Deus e a natureza são uma e
a mesma coisa. Não acreditam num Deus Criador que está
separado da Sua Criação. Estas pessoas dizem que as árvores
são Deus; as nuvens são Deus; o homem é Deus. A estas
pessoas chamamos panteístas. Dizem que todas as coisas boas
são Deus. Que erradas elas estão! Para elas a natureza é Deus.
Para elas Deus é impessoal. O Deus do panteísta não tem
rosto! Não se pode orar a Ele pois não tem ouvidos. Ele não
pode responder pois não tem voz. Ele não pode ver pois não
tem olhos. Ele não pode amar pois não tem coração! Que
espécie de Deus é esse? Pois, uma coisa é dizer que Deus é
amor e outra coisa é dizer que o amor é Deus. Uma coisa é
dizer que Deus está na Sua Criação e outra coisa é dizer que a
Criação é Deus!
3 Enumere três coisas que o deus dos panteístas não pode
fazer.
_____________________________________________
_____________________________________________
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“Eu Sou Deus”
Estas são aquelas pessoas que lhe dirão que todo o
indivíduo tem o direito de acreditar naquilo que quer e que a
ideia de uma pessoa é tão boa como a de qualquer outra.
Chamemos a estas pessoas egotistas, pois não vêem outro Deus
além de si mesmas. Não querem que ninguém lhes diga o que
devem fazer. O egotista não aceita qualquer padrão de
comportamento que não lhe agrade. Para ele o bem é o que é
bom para si mesmo. Os egotistas não oram. Porque o
deveriam fazer? Não desejam qualquer autoridade mais alta
que a sua própria concepção do bem e do mal.
4 Em que se baseiam os padrões do egotista?
_____________________________________________

“Qualquer Deus Serve”
Há muitas pessoas deste género. “Não importa o Deus que
se adora. Um é tão bom como qualquer outro. Qualquer Deus
serve”. Estas pessoas são chamadas universalistas. Acreditam
que as religiões são como caminhos que levam ao topo de uma
montanha. Este é um ensino perigoso e mau. Os que
acreditam nisso estão na realidade a dizer que Deus é uma
ideia que existe na mente do homem, e não uma realidade.
Contudo, Ele não é uma ideia. Ele é real. Ele é o único Deus.
Ele é o Criador do mundo e tudo o que nele há. Devemos
descobrir quem Ele é. Devemos adorá-Lo. Falaremos acerca de
quem Ele é no próximo capítulo. Mas antes de o fazermos,
falemos de uma outra crença tida por outras pessoas em todo
o mundo.
5 O que é que chamamos ao pensamento “Qualquer Deus
Serve”?
_____________________________________________
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“Os Espíritos Ancestrais”
A maior parte das pessoas acredita na vida para além da
morte. No entanto, porque os mortos não se vêem mais depois
de nos deixarem, há um mistério à sua volta. Algumas pessoas
acreditam que os mortos voltam em forma de espíritos, os
quais se movimentam na área onde antes viveram. Essas
pessoas acreditam que estes espíritos tomam parte nas
atividades dos vivos. Esta crença é chamada animismo.
Por causa do desconhecido, e por causa do terror pelo
invisível, existe um grande medo entre os animistas. Apesar de
muitos acreditarem que há um Deus, pensam que Ele está
longe demais e é demasiado indiferente às suas necessidades
para os ajudar. Por isso, a sua adoração toma a forma de
presentes que têm por fim agradar e fazer petições aos espíritos
que, pensam eles, andam perto. Usam encantos para afastar o
mal e fazem sacrifícios para alcançar o favor dos espíritos dos
mortos. A Bíblia diz: “... o temor tem consigo a pena...” (1
João 4:18). É este o sentimento animista. O mesmo versículo
diz que: “... o perfeito amor lança fora o temor...”.
Queremos agora falar do verdadeiro Deus de amor que está
perto de todos aqueles que O invocam. Ele tem poder para
responder à oração e expulsar o temor.
6 Porque é que a crença “Os Espíritos Ancestrais” usa
encantos e sacrifícios?
_____________________________________________
_____________________________________________
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B. O Deus Auto-Revelador
Objetivo 2. Enumerar três maneiras de como o Deus
verdadeiro Se tem revelado ao homem.

Revelado Através da Sua Palavra Escrita
Um Deus que requer que o homem O adore e Lhe
obedeça, deve revelar-Se ao homem. É exatamente isto que o
Deus verdadeiro fez. Ele revelou-Se a Si próprio. Nós podemos
conhecê-Lo. Podemos também saber a Sua vontade.
Cada religião aponta para os seus profetas, para as suas
visões, para os seus milagres e para os escritos dos seus
professores. O Deus verdadeiro deu-nos todas estas coisas e fez
ainda mais para se tornar conhecido. Ele revelou-Se bem como
à Sua vontade, falando-nos de três maneiras simbolizadas nas
ilustrações seguintes.
Deus revelou-Se através de profetas e apóstolos que
escreveram as Suas palavras no livro sagrado chamado a Bíblia.
Os homens têm sido transformados onde quer que a Bíblia
tem sido aceite como a Palavra de Deus. Sempre que um
homem aceita os ensinos de Jesus e O reconhece como Filho
de Deus, um milagre ocorre na vida desse homem. Torna-se
uma nova pessoa! Deixa os seus maus caminhos para seguir
aquilo que é bom. Considere a unidade da mensagem da
Bíblia – uma mensagem escrita por muitos e diferentes
homens em diferentes épocas e em lugares diferentes. Lembrese também da maneira como a Bíblia tem sobrevivido, não
obstante todos os esforços para a destruir e desacreditar. Sem
dúvida alguma, a Bíblia é um livro milagre. É um livro que
nos revela Deus.
7 Quem é que Deus usou para escrever as Suas palavras na
Bíblia?
_____________________________________________
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Revelado Através do Seu Filho Vivo
Deus revelou-Se através de Jesus Cristo, o Seu Filho. Jesus
viveu durante mais de 30 anos como homem nesta terra. “E o
Verbo se fez carne, e habitou entre nós...” (João 1:14). Pense
na afirmação de Jesus Cristo. Ele afirmou ser o Filho de Deus.
Confirmou a Sua afirmação com o Seu ministério milagroso
de cura e poder. Pense na morte e ressurreição de Jesus.
Certamente Deus revelou-Se através do Seu Filho. Deus
revelou-Se a Si mesmo através da aparição pessoal de Jesus
nesta terra.
8 Deus revela-Se através de quem?
_____________________________________________

Revelado Através do Seu Espírito Santo
Deus também Se revela através do Seu Espírito em
qualquer altura a qualquer homem que aceita a verdade acerca
de Jesus Cristo. “O mesmo Espírito testifica com o nosso
espírito, que somos filhos de Deus” (Romanos 8:16). O
Espírito de Deus faz uma nova pessoa de todo aquele que crê.
O que Deus fez pelos outros fará por si. Se puser a sua fé
n’Ele, Ele revelar-Se-lhe-á através do Seu Espírito. Adore o
Deus verdadeiro! Ore e deixe que o Espírito de Deus testifique
com o seu espírito! Quando tiver sentido o Seu poder na sua
vida, não haverá mais nada para provar. Saberá então quem é o
Deus verdadeiro!
9 De que outra maneira Deus lhe faz saber que é Seu filho?
_____________________________________________
_____________________________________________
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C. O Ensino de Cristo Sobre a Oração
Objetivo 3. Explicar as prioridades da oração que Jesus ensinou
aos Seus discípulos.

A Oração Secreta e Simples
Os discípulos disseram a Jesus: “... Senhor, ensina-nos a
orar...” (Lucas 11:1). A melhor maneira de aprender a orar é
com Aquele que ora melhor. Deixemos, pois, que Jesus seja o
nosso professor.
Jesus disse aos Seus discípulos que não orassem como os
fariseus (Mateus 6:5). Eles oravam nas sinagogas e nas
esquinas das ruas. Estará errado orar em público? Claro que
não! Jesus não repreendeu os fariseus por orarem em público.
Repreendeu-os pelo facto de orarem só para que fossem vistos
pelos homens. Orar em público não está errado. Jesus orou em
público. O que está errado é orar para se ser visto pelos
homens!
10 Leia Mateus 6:5-6. O que é que Deus fará àqueles que
oram em segredo?
_____________________________________________
_____________________________________________
Há muitas ocasiões em que está certo e é próprio uma
pessoa falar a um grupo em oração pública. Este é talvez o tipo
de oração mais difícil, pois a atenção cai sobre quem está a
orar. Muitas vezes as pessoas pensam mais em quem está a orar
do que em Deus, a quem a pessoa está a orar. Isto faz com que
uma grande tentação surja à pessoa que ora. É tentado a fazer
o que faziam os fariseus. É tentado a orar para ser visto e
ouvido pelos homens.
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11 O Senhor disse aos Seus discípulos que não fossem como
os fariseus porque os fariseus oravam:
a) em público.
b) com grandes orações.
c) para serem vistos pelos homens.
Contudo, existem pessoas que conseguem levar um grupo
inteiro à presença de Deus. Têm a capacidade de dirigir as
mentes das pessoas em direção a Deus. Como precisamos
destes líderes de oração! Os obreiros muito especialmente
deviam desenvolver este dom.
Como podemos aprender a dirigir orações em público sem
pensar em nós próprios ou nas outras pessoas? Isto não se
aprende a “praticar” em público. Aprende-se a orar
privadamente. Aprende-se também quando estamos a sós com
Deus e o Seu Espírito nos ensina a pôr tudo fora da nossa
mente, à excepção do Senhor. E então, quando estivermos em
público, será como se ainda estivéssemos a sós com Ele. E,
apesar de sabermos que as pessoas nos estão a ouvir, o nosso
pensamento estará naquilo que dizemos a Jesus. Nós estamos a
sós com Deus no meio das pessoas.
12 Como é que podemos aprender a orar em público
corretamente?
_____________________________________________
_____________________________________________
Quando as pessoas oram juntas é uma experiência muito
bela. Muitas vezes, ao orarem juntas, as pessoas sentirão o
Espírito de Deus, o que resultará em louvor e em falar línguas.
Ao dizer línguas queremos dizer adoração no Espírito numa
língua dada por Deus, que ninguém compreende a menos que
seja interpretada. Este é um dom espiritual acerca do qual
pode ler em 1 Coríntios 14. É um dom para qualquer pessoa
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que tenha fé para o receber e é um grande auxílio na adoração.
Quando isto acontece todos somos abençoados e Deus é
glorificado.
E a oração privada? Jesus disse para irmos para o nosso
quarto e fecharmos a porta. Ele disse que o nosso “... Pai, que
vê secretamente...”, nos recompensará abertamente (Mateus
6:6). Ao dizer estas palavras, Jesus referia-Se mais a um estado
mental do que a um aposento. O importante é que fique a sós
com Deus, onde quer que se encontre. Algumas pessoas oram
melhor ao caminhar numa floresta. Outras preferem um
aposento retirado. Outras ainda têm a capacidade de estarem a
sós mesmo quando há outros à sua volta. O importante é ficar
a sós com Deus.
13 Que lição importante estava Jesus a ensinar quando disse
que quando oramos devemos ir para o nosso quarto e
fechar a porta?
_____________________________________________
Devemos lembrar-nos que a oração é falar juntos. Quando
visita alguém é importante que cada um tenha uma
oportunidade para falar. Algumas das nossas orações não são
como uma conversa com alguém. Parece que estamos a pregar
a Deus! Essa é uma espécie de oração muito pobre. Quem
gosta de visitar uma pessoa que não deixa ninguém falar?
Queremos afastar-nos o mais depressa possível. Não gostamos
de conversar com ela. Muitas vezes o Senhor deve desejar
dizer-nos alguma coisa, mas nós não Lhe damos uma
oportunidade para falar! É muito mais importante que nós
escutemos Deus do que Ele nos escutar a nós. O que Lhe
poderemos nós dizer que Ele ainda não saiba? Mas, oh, há
tanta coisa para nós aprendermos... se só escutarmos!
Como podemos escutar Deus? Como é que Deus nos fala?
Uma maneira excelente para ouvir Deus é orarmos com a
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Palavra de Deus diante de nós. Se lermos um versículo e
depois pedirmos ao Senhor que nos mostre o que significa,
Deus trará o significado à nossa mente.
Isso é Deus a falar-nos. O Espírito Santo será o nosso
professor – guiando-nos em toda a verdade. Quando o
Espírito torna uma verdade real para nós, então é a altura de
adorarmos Deus e de Lhe agradecer pela verdade que nos
ensinou. Depois podemos continuar a ler até que Deus fale
mais uma vez através da Sua Palavra. Que maneira maravilhosa
de orar!
14 Qual é uma boa maneira de ouvir Deus na oração?
_____________________________________________
Lembre-se do que Jesus disse acerca de “vãs repetições”
(palavras sem significado) (Mateus 6:7). Deus não é surdo. Ele
não é indiferente e não tem de ser persuadido. Uma vez que
Ele é um Deus de amor, só temos de mencionar as nossas
petições e confiar n’Ele para a resposta. Às vezes mostramos a
nossa falta de fé através de uma repetição contínua, como se
Deus não tivesse ouvido da primeira vez que pedimos. Outras
vezes agimos como se pensássemos que Ele tem de ser
persuadido. Deus é um Deus de amor. Não possui um coração
endurecido nem é egoísta. Ele quer ajudar-nos!
15 Faça um círculo à volta da letra de cada afirmação
VERDADEIRA.
a) Deus quer responder às nossas orações.
b) Deus não responde a algumas das nossas orações por ser
egoísta.
c) É necessário usar muitas palavras quando oramos.
d) Deus conhece as nossas necessidades antes de Lhe
dizermos.
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Orar Sempre
Objetivo 4. Explicar o significado de “orar sempre”.
É-nos dito para orar “em todo o tempo, com toda a oração
e súplica... vigiando nisto... por todos os santos” (Efésios
6:18). Em 1 Tessalonicenses 5:17 lemos, “Orai sem cessar”.
Como pode alguém orar sem cessar? Como é que alguém pode
orar sempre?
Torna-se claro que a oração é mais do que ajoelhar. É mais
do que tempo passado em meditação, em atos de adoração e
pedidos. A oração é para ser “sempre”. É para ser em “todo o
tempo”. É pois, necessariamente, uma atitude ou um modo de
vida.
Pois bem, uma tal atitude ou modo de vida não podem ser
alcançados sem oração privada, oração pública e adoração. As
atitudes e os hábitos são o resultado da repetição de um certo
ato. Isto também se observa em relação à oração. Não pode
“orar sem cessar” se não fizer da oração um hábito.
Contudo, a nossa vida de oração não deve ser medida em
termos de tempo. Deve ser medida pela qualidade da nossa
oração. Muitas vezes os nossos pensamentos estão em casa
enquanto os nossos corpos estão na igreja. Ou, as nossas
mentes estão na cozinha enquanto os joelhos estão dobrados
em oração. Se aprendermos a orar bem, seremos capazes de
andar bem em todo o tempo. É isto o que significa “orar sem
cessar”. Assim, devemos aprender qual a vontade de Deus
através da Sua Palavra, submetendo-nos a Ele em oração e
adoração até conseguirmos andar a cada hora de cada dia
segundo o Seu plano para a nossa vida.
16 Porque é que Deus não mede a oração pelo tempo?
_____________________________________________
_____________________________________________
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Jesus é o exemplo para a nossa oração. Ele passou longas
horas em oração. Ele jejuou. Com que propósito? Para
alcançar respostas para os Seus próprios desejos? Para alcançar
libertação para os aflitos? De maneira nenhuma! As Suas
orações pelos doentes eram curtas e simples. Porquê? Porque
toda a Sua vida era uma vida de oração e adoração. Ao
procurar a vontade do Seu Pai em oração, Ele pôde andar
constantemente segundo essa vontade. Ele orou durante todo
o tempo.
17 Porque é que Jesus não tinha de fazer grandes orações para
a libertação dos doentes?
_____________________________________________
_____________________________________________
Como é que nós podemos orar segundo a vontade de
Deus? Jesus ensina-nos a fazer isto em Mateus 6:9-13. Ele
disse, “Portanto, vós orareis assim...” (Mateus 6:9). Quando
Jesus falava sobre como orar, Ele referia-se à ordem pela qual
pedimos as coisas. Queria dizer que devemos procurar
primeiro as coisas mais importantes. Repare na ordem dos
Seus pedidos na oração que ensinou. Primeiro, falou do Teu
nome, Teu reino e da Tua vontade. Depois disso, orou:
“Dá-nos, perdoa-nos, não nos induzas e livra-nos”. Por outras
palavras, Jesus estava a dizer que ao orarmos devemos dar
prioridade ao nome de Deus, ao reino de Deus e à vontade de
Deus. Começar pois as nossas orações com “Dá-nos, perdoanos, não nos induzas e livra-nos” é uma ordem errada. Jesus foi
muito claro em Mateus 6:33: “Mas, buscai primeiro o reino de
Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas”.
18 As prioridades na oração são _______________________
de Deus, o ___________________________ de Deus e a
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___________________________ de Deus.
Quando aprendermos a orar como Jesus ensinou
aprenderemos a viver como Jesus viveu. Quando estivermos
mais interessados pelo reino de Deus do que por qualquer
outra coisa, estaremos a orar durante todo o tempo!
Enquanto os nossos desejos forem mais importantes para
nós do que a vontade de Deus, iremos tropeçar, medindo as
horas que passamos em oração. Contudo, Deus não tem um
relógio na mão para ver o tempo que passamos na sala de
oração. Deus quer ser o Senhor das nossas vidas a todo o
momento todos os dias!
19 Se procurarmos primeiro o reino de Deus, Deus prometeu
providenciar quatro coisas, as quais são (veja Mateus
6:9-13):
a) ___________________________________________
b) ___________________________________________
c) ___________________________________________
d) ___________________________________________
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Autoavaliação
RESPOSTA BREVE – Escreva a resposta correta no espaço
em branco.
1 Porque é que os agnósticos não oram?
_____________________________________________
2 Escreva as palavras de João 4:18 que poderão dar esperança
à crença “Espíritos Ancestrais”.
_____________________________________________
_____________________________________________
3 Que prova de Deus é vista na vida de um homem quando
ele aceita ensinamentos de Cristo e O reconhece como
Filho de Deus?
_____________________________________________
4 Escreva o pedido dos discípulos em Lucas 11:1.
_____________________________________________
5 Porque é difícil orar em público?
_____________________________________________
6 Indique três maneiras através das quais Deus Se revelou a Si
mesmo.
a) Revelado através da Sua _________________________
b) Revelado através do Seu _________________________
c) Revelado através do Seu _________________________
7 Orar sem cessar é aprender a _______________________
de maneira correta para podermos ___________________
bem. Isto significa que procuramos sempre a ___________
_____________ de Deus acima da nossa própria vontade.
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ESCOLHA MÚLTIPLA – Existe apenas uma resposta
correta para cada pergunta. Circule a letra que antecede a
resposta certa.
8 O panteísta diria que:
a) Deus ama todos os homens.
b) a natureza é Deus.
c) Deus é um Deus bom.
9 O que podemos fazer para ouvir a voz de Deus?
a) Passar muito tempo a pedir a Deus para suprir as nossas
necessidades.
b) Passar muito tempo a ler e a meditar na Palavra de Deus
e pedir a Deus para nos ajudar a compreendê-la.
c) Repetir o Pai Nosso muitas vezes.
10 Uma pessoa que ora sem cessar está:
a) sempre ajoelhada em oração.
b) sempre a pensar em Deus.
c) sempre a procurar o reino de Deus acima de todas as
coisas.
11 Faça a combinação entre cada palavra (à direita) com a
expressão que melhor a descreve (à esquerda).
… a) “Não Quero Deus”
… b) “Espíritos Ancestrais”
… c) “Não se Pode Ter a Certeza”
… d) “Qualquer Deus Serve”
… e) “Não Há Deus”
… f ) “Eu Sou Deus”
… g) “A Natureza é Deus”

1) Ateísta
2) Agnóstico
3) Panteísta
4) Egotista
5) Réprobo
6) Universalista
7) Animista

Orar a Quem?
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Respostas às Perguntas da Lição
10 Recompensá-los-á abertamente.
1 a) não acredita que há um Deus.
11 c) para serem vistos pelos homens.
2 Porque amam mais as trevas do que a luz.
12 Podemos aprender a orar em público ao aprender primeiro
a orar em privado.
3 Não pode responder, amar, ouvir, nem ver (qualquer
ordem).
13 Que devemos estar a sós com Deus quando oramos.
4 No seu próprio conceito de bem e mal.
14 Orar com a Palavra de Deus diante de nós, pedindo a Deus
para nos ajudar a compreendê-la.
5 Universalista.
15 a) e d) são verdadeiras.
6 Porque tem medo dos espíritos dos mortos.
16 Porque o nosso pensamento nem sempre está a orar
quando estamos de joelhos.
7 Os profetas e os apóstolos.
17 Porque Ele orava sem cessar, ao caminhar constantemente
na vontade de Deus.
8 Jesus Cristo.
18 Nome, reino, vontade.
9 O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito
declarando-nos que somos os Seus filhos.
19 a) Alimentos.
b) Perdão.
c) Não nos deixar cair em tentação.
d) Livrar-nos.

