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ORAÇÃO CONVERSACIONAL 
Plano de Aula 

 
MODELO PARA PEQUENOS GRUPOS DE MILITARES 
 
INTRODUÇÃO (5 minutos) 
• A Bíblia nos ensina como orar. 
• Nossa experiência com oração varia de silenciosa a ruidosas, de espontâneas a litúrgicas. Oração deve ser tanto 

privada/individual e em conjunto (pública). Uma sem a outra é como dia sem noite. Elas se complementam. 
• Muitas das orações em público, especialmente orações públicas espontâneas dão um exemplo pobre para novos 

crentes, usando linguagem elevada/rebuscada, com “santa voz” e pedidos vagos. 
• Obviamente Oração Conversacional não é o único meio para oração. É apresentado aqui em razão da 

experiência de muitos grupos de militares crentes e outros grupos é que usando oração conversacional produz 
aumento de consciência da presença de Deus, resultando em uma vitalidade e unidade maior no grupo. É 
também de muita ajuda em como ensinar as pessoas como orar. (em grupo) 

• A maioria destes princípios é aplicável tanto para oração individual quanto a grupos pequenos de oração. 
 
OBJETIVO: Ao final da apresentação cada um de vocês será capaz de fazer o seguinte: 

A. Definir Oração Conversacional em suas próprias palavras. 
B. Apresentar as Quatro Orientações Básicas. 
C. Apresentar as Responsabilidades do Líder. 

APRESENTAÇÃO (10 minutos) 
A. Definição. Oração Conversacional é: 

1. Falar com (não simplesmente a) Deus (completa Trindade). Mateus 18:19-20) 
2. Falar como um grupo pequeno, três ideal, quase sempre um grupo de estudo Bíblico. 
3. Falar de maneira informal, estilo conversacional usando padrão normal de conversação, tom de voz e 

vocabulário. Dizer “Eu” quando se refere a você mesmo, “nós” quando se refere ao grupo. 
B. Orientações Básicas. Estas não são regras rígidas. 

1. Manter-se no assunto. Explorar por vez um só assunto/pedido, uma pessoa ou situação, em um 
acordo/concordância (Mateus 18:20) até que o assunto seja completado. 
Os participantes iniciam então novos assuntos à medida que o Espírito Santo desperta. Orar por pedidos, na 
medida da fé. 

2. Participam todos os que querem, mas ninguém é forçado a participar. 
3. Ninguém monopoliza. Manter as orações breves, uma sentença apenas ou um parágrafo curto. Orar tantas 

vezes você queira, mas dar a chance de PELO MENOS uma vez de outra pessoa orar antes de você orar 
novamente. Silêncio também é bom. 

4. Esteja consciente e responda em três áreas: 
a. Consciente de Deus que está presente. 

• Adoração: quem Ele É. 
• Ação de Graças/Gratidão: o que Ele FAZ. 
• Atenção: o que Ele FALA.  

b. Conscientes de nós mesmos na presence de Deus.  

• Confissão: O que eu tenho FEITO ou FALHADO EM FAZER.  

• Petição: o que eu PRECISO. 

c. Consciente de outros do ponto de vista de Deus.  

• Intercessão: O que ELES necessitam. 
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C. Responsabilidades do líder  

a. Preparar-se para o tempo de oração:  Isto é basicamente administrativo. Encontrar um local informal e 
livre de interrupções. Agendar um horário. Convidar os participantes. Coletar pedidos de oração de 
maneira apropriada, etc. 

b. Começar e terminar na hora. 

c. Aplicar as Orientações de acordo com a necessidade. 
 
NOTA: O líder é apenas um facilitador. O Espírito Santo ilumina e guia o grupo. 
 
RESUMO (5 minutos) 

A. A ORAÇÃO CONVERSACIONAL produz um aumento da consciência da presence de Deus, resultando 
em uma maior vitalidade e unidade na Fraternidade Militar Cristã. Também é muito útil no ensino do ato de 
orar. 

B. DEFINIÇÃO. Oração Conversacional é uma conversa com Deus em um pequeno grupo de um modo de 
conversa informal. 

C. As ORIENTAÇÕES BÁSICAS são: 

1. Mantenha no assunto. 

2. Todos participam. 

3. Ninguém monopolize. 

4. Esteja atento e responda a essas três áreas: 

a. Deus: adoração, ação de graças, atenção. 

b. Nós mesmos; confissão, petição. 

c. Outros: intercessão. 

D. As responsabilidades do LÍDER são: 

1. Se preparer para o tempo de oração. 

2. Começar e terminar na hora. 

3. Enfatizar as Orientações Básicas. 
 

 

 

 

 
INSTRUÇÕES PARA O PROFESSOR: Este Plano de Aula é para um period de 20 minutos, e pretendido ser 
seguido por um period de oração conversacional em grupos pequenos. Ele pode ser modificado à vontade. As 
porções sublinhadas são as respostas para os espaços vazios na Folha de Trabalho. 
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 ORAÇÃO CONVERSACIONAL 

Folha de trabalho 
Guia para o Estudo Bíblico Indutivo 
 
INTRODUÇÃO 
 
A ORAÇÃO CONVERSACIONAL produz uma maior consciência da presença de Deus, resultando em maior 
vitalidade e unidade da Fraternidade Militar Cristã. Também é muito útil para ensinar as pessoas a orar. A maioria 
dos princípios é aplicável a oração individual, bem como a oração em pequenos grupos. 

OBJETIVO: Ao final desta apresentação, cada um de vocês deverá ser capaz de fazer o seguinte: 

A. _____________________________________________________________________________ 

B. _____________________________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO 

A. Definição: Oração Conversacional é: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

B. Orientações Básicas: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

a. ______________________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________________ 

C. Responsabilidades do Líder 

1. __________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 
 
 
NOTA: O líder é apenas um facilitador. O Espírito Santo ilumina e guia o grupo. 
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RESUMO 

A. A Oração Conversacional produz uma maior consciência da presença de Deus, resultando 
em maior vitalidade e unidade da Fraternidade Militar Cristã. Também é muito útil para 
ensinar as pessoas a orar. A maioria dos princípios é aplicável à oração individual, bem 
como a oração em pequenos grupos. A Oração Conversacional é falar com Deus como 
um pequeno grupo em um estilo informal de conversação. 

B. As Orientações Básicas são: 

1. Mantenha-se no assunto. 

2. Todos participam. 

3. Ninguém monopoliza. 

4. Esteja atento e responda às três áreas. 

a. Deus – adoração, ação de graças e atenção. 

b. A nós mesmos – confessão e súplica. 

c. Outras – intercessão. 

C. O líder prepara para o tempo de oração, começa e termina na hora, e reforça as 
Orientações Básicas. 

 
 


