
A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 04 – EM MEU RELACIONAMENTO COM JESUS EU APRENDO A ORAR 

 

ABERTURA: 

A. O que significaria se você tivesse uma linha telefônica direto com a 
presidência da república?  

B. O que você faz nos momentos mais difíceis de sua vida? 

 

PROPÓSITO: Descobrir que no meu relacionamento com Cristo, eu posso 
perseverar e valorizar a oração sabendo que Deus é capaz de me ouvir e 
responder minhas necessidades. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 11.5-13; 18.1-8 

A. Que idéias repetidas existem nestes textos?  

B. Qual o propósito desta parábola? (Lc 18.5-8) 

C. Por que Jesus fez essas comparações? (Lc 11.9-12) 

D. Qual a diferença entre o juiz injusto e Deus? (Lc 18.2,6,7-8) 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. O que eu aprendo com o exemplo do amigo importuno?  

B. Que lição importante eu aprendo da viúva e do juiz? 

C. O que tem me impedido de orar mais? 

 

PONTO: 

A. A oração é para um discípulo o que o ar é para o ser humano.  

B. Deus se importa com você mais será que confia nele? 
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