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Na reunião de hoje, terá início mais uma série de lições de célula. O tema 
desta vez será “Grandes Perguntas sobre a Fé Cristã”. Com certeza, todos nós 
temos inquietantes perguntas sobre a nossa fé, as quais, vez por outra, surgem 
em nosso caminho, e para as quais queremos encontrar respostas. O objetivo 
desta série, então, é abordar as dúvidas mais comumente presentes nas 
mentes de cristãos, sejam eles novos ou antigos na jornada da fé, e oferecer-
lhes respostas bíblicas.

A pergunta a ser abordada hoje é: “como orar de maneira eficaz?”. Certamente, 
esse é um segredo que todos querem aprender. Que o Espírito Santo nos 
conduza pelos caminhos do conhecimento e da sabedoria bíblica!

Desenvolvimento:

1.	 A	ORAÇÃO	EFICAZ

1. Para você, o que é oração? O que é orar?

•	 Orar é o ato de se dialogar com Deus. Deus é uma pessoa, logo, 
é alguém com quem podemos e devemos dialogar. Esse diálogo, 
como a própria palavra indica, envolve os atos de falar e ouvir. 
Assim sendo, na oração, podemos falar com Deus o que está em 
nossos corações e ouvir o que ele tem a nos dizer;

•	 A oração, por se tratar de uma conversa, é espontânea, e não 
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Lição 2:
Como orar de maneira eficaz?

•	 A Bíblia nos oferece um sublime exemplo de oração eficaz. É a oração 
feita por Jesus no Jardim do Getsêmani, antes do início de sua jornada 
rumo à cruz (Marcos 14.32-36). Naquele momento, Jesus orou ao Pai 
três frases:

o	 Aba, Pai, tudo te é possível: Primeiramente, Jesus declarou sua 
fé no todo-poder de Deus;

o	 Afasta de mim este cálice: Logo após, em meio à aflição, angústia 
e tristeza, e motivado pela fé, Jesus colocou sinceramente o seu 
pedido diante do Pai; 

o	 Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres: 
Finalmente, ao apresentar em fé ao Pai o seu pedido, Jesus 
entregou-se e submeteu-se à vontade divina.

 
1. Suas orações têm sido eficazes? Ou seja, você tem conseguido 

alcançar os pedidos que tem apresentado a Deus?
2. Se não, por quê? Em que aspectos suas orações têm sido 

erradas, de modo a serem ineficazes?
3. Como você pode corrigir os aspectos errados de suas orações?

Perguntas de reflexões e desafios



Conclusão:

mecânica e repetitiva (Mateus 6.7-8).

2.	 Para	você,	o	que	é	eficácia?	O	que	é	ser	eficaz?

•	 A eficácia mede a relação entre os resultados obtidos e os objetivos 
pretendidos, ou seja, ser eficaz é conseguir atingir um dado objetivo. 
Em outras palavras, eficácia é a capacidade de se produzir um efeito 
desejado.

Posto isso, algo interessante pode ser dito. Comumente, o conceito de eficácia é 
confundido com o de eficiência e com o de efetividade.

•	 A eficiência se refere à relação entre os resultados obtidos e os recursos 
empregados, ou seja, a quantidade de recursos que foram empregados 
para se obter determinados resultados. Sendo assim, ser eficiente é 
alcançar um determinado resultado da maneira mais econômica possível, 
ou seja, utilizando-se do mínimo possível de recursos (dinheiro, tempo e 
pessoas), evitando-se, assim, o desperdício;

•	 Relacionando eficiência e eficácia, Peter Drucker, grande pensador da 
Administração, afirmou que eficiência é fazer as coisas da maneira certa, 
enquanto eficácia é fazer as coisas certas. Nesse sentido, o resultado 
depende de se fazer certo as coisas certas;

•	 Já efetividade é a capacidade de se produzir um efeito qualquer, o 
qual pode ser positivo ou negativo. Sendo assim, o que é efetivo não é 
necessariamente eficiente ou eficaz.

3.	 Para	você,	então,	o	que	é	oração	eficaz?	O	que	é	orar	com	eficácia?

Primeiramente, tendo em vista o que foi dito, não podemos confundir oração 
eficaz com oração efetiva e oração eficiente:

•	 Oração efetiva diz respeito ao simples ato de orar, não interessando as 
maneiras e os resultados. Não é isso que nem nós nem Deus queremos;

•	 Oração eficiente diz respeito ao ato de orar corretamente, a partir 
dos princípios que a Bíblia ensina sobre isso. Isso é bom, mas ainda 
insuficiente;

•	 Oração eficaz diz respeito ao ato de orar e alcançar a resposta pretendida 
com a oração. Nesse sentido, a eficiência colabora com a eficácia, porque 
orar corretamente pode nos levar a alcançar a resposta pretendida. Isso 
é o que todos nós desejamos!

Tendo em vista o conceito de eficácia, a Bíblia apresenta dois tipos de oração: 
uma oração sempre eficaz e outra sempre ineficaz:

•	 A oração sempre eficaz, segundo a Bíblia, é aquela que está de acordo 
com a vontade de Deus (1João 5.14-15);

•	 A oração sempre ineficaz, segundo a Bíblia, pode acontecer de duas 
maneiras: ou por não se orar ou por se orar por motivos errados (Tiago 
4.2-3).

2.	 AS	POSSÍVEIS	RESPOSTAS	DE	DEUS	À	ORAÇÃO

1. Para você, quais são as possíveis respostas de Deus a uma oração?

Há três possíveis respostas que Deus pode dar a uma oração:

•	 Sim (Tiago 5.17-18);
•	 Não (2Coríntios 12.7-9);
•	 Espere (João 11.1-44, principalmente os versos 1-6, 17-21).

2. A oração eficaz é aquela que é ouvida ou respondida por Deus ou aquela 
que, necessariamente, recebe uma resposta positiva da parte de Deus?

3.	 ORANDO	DE	MANEIRA	EFICAZ

•	 Ore em nome de Jesus (Atos 3.1-10; Atos 9.32-35; Atos 19.13-16);
•	 Ore com fé e expectativa (Hebreus 11.6; Tiago 1.5-8);
•	 Ore em santidade e obediência a Deus (Isaías 59.1-2; Tiago 5.16);
•	 Ore com humildade (Mateus 15.21-28; Marcos 7.24-30);
•	 Ore com gratidão (Mateus 14.13-21; João 11.41-44);
•	 Ore com sinceridade e precisão (Mateus 8.1-4; Marcos 10.46-52);
•	 Ore com persistência e paciência (Lucas 11.5-10; Lucas 18.1-8).

•	 O desejo de Deus, e também o nosso, é que nossas orações não sejam 
apenas efetivas e eficientes, mas, principalmente, eficazes;

•	 A oração eficaz é aquela que, primeiramente, está de acordo com a 
vontade de Deus;


