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Aula 3 Comunicação com Deus 
 

 
 

Introdução 
 

• Avaliar disposição na busca de material adequado para a aula (100%). 
• Avaliar tarefa, interesse e nível de comprometimento. 

 

Dinâmica 
• Dividir em grupo de quatro. 
• Escolher o mais novo para listar a equipe e passar esta informação a todos. 
• Comunicação livre. 
• Definir, com base em critério definido pelo grupo, alguém que deve ser conhecido pelo grupo. 
• Escolhido tem a oportunidade de falar sobre si para os outros da equipe. 

 

1.1. Panorama Curso 
 
Aula 1. O que significa ser cristão 
Aula 2. Desenvolvendo a salvação 
Aula 3. Comunicação com Deus 
Aula 4. Santidade 
Aula 5. O pecado 
Aula 6. A pessoa do Espírito Santo 
Aula 7. A atuação do Espírito Santo 
Aula 8. A igreja 

 

1.2. Retrospectiva Aula Anterior 
 

Aula 1. O que significa ser cristão. 
Objetivo: Conscientizar o aluno sobre sua nova identidade espiritual. 
 

Aula 2. Desenvolvendo a salvação 
Objetivo: Levar o aluno a compreender o projeto de Deus para a sua vida. 
 

1.3. Conteúdo 
 

Objetivo: Conscientizar o aluno sobre o valor da Bíblia e da oração na manutenção 
da comunhão com Deus 
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a) A Bíblia como a palavra inspirada de Deus 
 

Premissas básicas 
 Eu preciso estar vivo. 
 Pelo menos um aluno esteja vivo. 
 Pelo menos um aluno esteja vivo e acordado. 

Eu devo falar. 
Vocês devem ouvir e falar (diferença para o culto). 
A Bíblia é a palavra do Nosso Deus. 

 
2 Timóteo 3:16 
 
 Toda a Escritura é inspirada por Deus (yeopneustov theopneustos=soprada por Deus) e 

útil (wfelimov ophelimos=lucrativa) para o ensino(didaskalia didaskalia=doutrina), para a 
repreensão (elegcov elegchos), para a correção (epanorywsiv epanorthosis=restauração), 
para a educação (paideia paidéia) na justiça (dikaiosunh dikaiosune=retidão), 

17  a fim de que o homem (anyrwpov anthropos=humano) de Deus seja perfeito(artiov 
artios=capacitado) e perfeitamente habilitado(exartizw exartizo) para toda boa obra(ergon 
ergon). 

 
 

2 Pedro 3 
15  e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado 

irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, 
16  ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas 

quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes(amayhv 
amathes=desconhecedores) e instáveis deturpam, como também deturpam as demais 
Escrituras, para a própria destruição(apwleia apoleia eterna) deles. 

 
2Pe 1:20;  2 Tm 3:16-17; Mt 22:29; 2Pe 3:16; Dt 6:1-6; At 17:11 

 

b) Praticando a palavra 
 

Tiago 1 
21  Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com 

mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 
22  Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós 

mesmos. 
23  Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que 

contempla, num espelho, o seu rosto natural; 
24  pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua 

aparência. 
25  Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, 

não sendo ouvinte negligente (epilhsmonh epilesmone=esquecido), mas operoso 
praticante, esse será bem-aventurado(makariov makarios=”copo cheio”) no que realizar. 

 
Tg 1:21-25; Sl 1:1-6; Sl 119: vários 
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c) Como, quando e porquê orar 
 

Salmo 116 
1   Amo o SENHOR, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. 
2  Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. 
3  Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; caí em tribulação 

e tristeza. 
4  Então, invoquei o nome do SENHOR: ó SENHOR, livra-me a alma. 

 
Filipenses 4 
6  Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 
 

Mateus 6 
5 E, quando orardes, não sereis como os hipócritas; porque gostam de orar em pé nas sinagogas 

e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens . Em verdade vos digo que eles já 
receberam a recompensa. 

6  Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está 
em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. 

7  E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu 
muito falar serão ouvidos. 

8  Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, 
antes que lho peçais. 

9  Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; 
10  venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; 
11  o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; 
12  e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores; 
13  e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória 

para sempre. Amém! 
 
 Ingredientes:  
 

• Deus Pessoal,  
• deve ser adorado,  
• deve ser reconhecida Sua plena soberania,  
• dedico meus pedidos,  
• peço perdão pelos meus erros,  
• perdôo os outros,  
• peço livramento para não errar mais,  

 
 

Sl 116: 1-2; Is 65:24; Mt 7:7-11; Jo 15:7; Fp 4:6; Cl 4:2-3; 1Ts 5:17; Mt 6:5-15; 1Ts 5:18; Ef 6:18; Ef 3:20 
 

d) O papel da fé na comunhão com Deus 
 

Confiança à Conhecimento à Comunicação à  Ouvir dEle 
        Falar sobre Ele 
        Falar com Ele 
        Viver com Ele 
        Viver por Ele 



Núcleo de Ensino Básico 
Eu e Deus 

Versão 1.0 4 de 5 Eu e Deus Aula3.doc 

 
Hebreus 11 
6  De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se 

aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. 
 

 
Deuteronômio 8 
11  Guarda-te não te esqueças do SENHOR, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, 

os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno; 
12  para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado 

boas casas e morado nelas; 
13  depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu 

ouro, e ser abundante tudo quanto tens, 
14  se eleve o teu coração, e te esqueças do SENHOR, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, 

da casa da servidão, 
15  que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões 

e de secura, em que não havia água; e te fez sair água da pederneira; 
16  que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam; para te humilhar, e 

para te provar, e, afinal, te fazer bem. 
 

Hb 11:1-3; Hb 11: 6; Dt 8:11-16; Gn 22:5; Hb 11:17-19 
 
e) Então, porquê não somos ouvidos? 
 

Falta de fé;  
 
Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer 
coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus.  Porque, onde 
estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.  Então, Pedro, aproximando-se, 
lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete 
vezes?  Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. (Mateus 18:19-22 
RA) 
 
Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. 
(Marcos 11:24 RA) 

 
 Egoísmo; 
 

Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; viveis a lutar e a fazer guerras. Nada 
tendes, porque não pedis;  pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. 
(Tiago 4:2-3 RA) 
 
Falta de compaixão pelos desvalidos; 
 
O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. (Provérbios 21:13 RA) 
 
Falta de tranqüilidade doméstica; 
 
Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento; e, tendo consideração para com 
a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da 
mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. (1 Pedro 3:7 RA) 
 
Orgulho ou autojustificação; 
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Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus.  Só gritos vazios Deus não ouvirá, 
nem atentará para eles o Todo-Poderoso. (Jó 35:12-13 RA) 
 
 
 
 
Não se ajustar à vontade de Deus; 
 
E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele 
nos ouve. (1 João 5:14 RA) 
 
Desobediência; 
 
e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos 
diante dele o que lhe é agradável. (1 João 3:22 RA) 
 
Não enchimento pelo Espírito; 

 
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda 
perseverança e súplica por todos os santos (Efésios 6:18 RA) 
 

f) Pedido x Desejo 
 

Caso 1 Pedido (+) Desejo (-) 1Sm 8:5-9 19,20 
 
Caso 2 Pedido (-) Desejo (+) Gn 17:18, 18:23-33, 2Co 12:7-10 
 
Caso 3 Pedido (+) Desejo (+) Jz 16:28; 1Rs 18:36-37; Lc 23:42; Jô 11:41-42,45 
 
Caso 4 Pedido (-) Desejo (-)  

 

1.4. Conclusões 
 
a) Como está minha comunicação com Deus ? 
b) Porque está assim ? Entendo que a responsabilidade é minha ? 
c) Como me mover para frente ? 
d) Às vezes acho que Deus não me ouve ? Encontre trechos nas Escrituras que ratifiquem ou contrariem 

esta idéia. 
e) Como trato meu relacionamento com Deus quando caio em tentação ? Como deveria ? 

 
 

 


