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IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

oração e crucificação
VIVER A IGREJA NA

VIVENDO A IGREJA



Nossa prática da 
oração



A prática da oração 
do Senhor Jesus



Lucas 22.39-46



Uma busca 
frequente

E, saindo, foi, como de 
costume, para o monte das 

Oliveiras
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Uma busca 
compartilhada

[…] e os discípulos o 
acompanharam
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Uma busca 
necessária

Chegando ao lugar 
escolhido, Jesus lhes disse: 
Orai, para que não entreis 

em tentação
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É possível prevalecer sem 
oração?!

A geração do louvorzão 
(adoração extravagante) 

A geração da missão 
(igreja missional)



É possível prevalecer sem 
oração?!

A geração da cosmovisão 
(igreja teologal) 

A geração da oração? 
(igreja viva e simples)



A oração é vital »“para 
que” (v. 40,46): 

Lidamos com um conflito 
entre espírito e carne 
(Mt 26.41; Mc 14.38)



O que é tentação?



É um teste relacionado a 
nossa identidade 

Quem nós somos no 
auge de nossas 
necessidades?
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Na tentação cada um de 
nós é convidado a ser fora 
de Deus ou sobre Deus — 
a ser deus de Deus » 
discipulado ou rebeldia



É um convite à 
autossuficiência e 
autonomia 

Nós precisamos de que 
ou de quem? (Jo 6.68-69; 
15.5; 1Co 12.21-27)
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Egolatria

Eu me basto!



A sugestão de uma nova 
submissão 

Somos o território 
disputado na tentação
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Uma fala do diabo que 
exige uma resposta 
humana
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Como vencer a 
tentação?!

Com oração vigilante!  
(Lc 22.40, 46;  
cf. 1Pe 5.6-11)



Uma busca 
transformadora4Pai, se queres, passa de 

mim este cálice; contudo, 
não se faça a minha 
vontade, e sim a tua



O soberano de joelhos 
(Lc 22.41)



O cálice paradigmático 
(Lc 22.41)



A oração é um exercício de 
alinhamento de nossa 

vontade à vontade de Deus



O fruto da submissão de 
nossa vontade a Deus é 
obediência 

Sem oração a obediência é 
impossível



Uma busca assistida5
Então, lhe apareceu um anjo 

do céu que o confortava



Assistido no deserto e no 
Getsêmani (Mc 1.13; Lc 22.43)



Deus nos assiste enquanto 
oramos (Sl 34.7)



Uma busca intensa6
[…] estando em agonia, 

orava mais intensamente […]



A pessoa inteira em oração

FERVOR



Conclusão!
O que nos atrapalha 



Entendimento bíblico deficiente

Vida corrida

Timidez



Nenhuma exigência  
de oração

Acomodação

Pecado e frieza espiritual



💡“Oração constante, intensa e 
fervorosa não é para presbiterianos”



O crente árido



O Getsêmani tornou possível 
o enfrentamento da cruz, o 
milagre da ressurreição e 
nascimento poderoso da 
igreja



Por que estais dormindo? 
Levantai-vos e orai, para que não 
entreis em tentação (Lc 22.46)



Temos de permanecer com o 
Redentor no lugar de oração


