
 

 

 
 
 

 
Esse é o momento de preparar o ambiente da casa para o encontro. Sirva o lanche e deixe os 
integrantes conversarem naturalmente. Ore pela presença, alimento e comunhão. Os petiscos pode 
ficar à disposição das pessoas durante a exposição da temática. 
 

 
  

Esse é o momento no qual criamos um ambiente agradável e acolhedor para o exposição da temática. 
Busque atividades que façam as pessoas se sentirem mais confortáveis e dispostas a conversar. 
 

 
  

 

Escolha louvores que façam conexão com o tema abordado.  
 

 

 
 CRÊ EM DEUS, MAS NÃO NA ORAÇÃO 

 

 Mateus 6.5-8 
“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. 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. E, orando, não useis de vãs 
repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos 
assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lho 
peçais.”  

 

 Muitos cristãos ateus criam longas listas de motivos para não orar.  
 

 Em vez de tentar e fracassar, o cristão Ateu nem tenta orar. Esquece que Deus ama a oração de 
pessoas imperfeitas, que sabem que agiram errado, que se reconhecem inúteis sozinhas. 
 

 Quando a oração se torna um ritual vazio e sem sentido ela se torna maçante. Mas quando você 
lembra de com quem está falando, tudo muda. Basta transferir o foco de si mesmo para Deus. 

 

 O cristão ateu não tem certeza de que as orações farão diferença. 
 

 Uma das qualidades mais importantes da comunicação eficaz é a sinceridade entranhada. Nosso 
modo de vida também importa quando oramos. 
 

 Sabemos que em muitas situações a vontade de Deus é diferente da nossa. Poucas coisas são mais 
poderosas do que ver Deus responder nossas orações. 

 

Agora, responda: 
 Você tem orado conforme a vontade de Deus? 
 Qual o nível de sinceridade existente na sua comunicação com Deus? 

 

 

 
  

Momento para compartilhar os pedidos de oração coletivo e/ou em duplas.  

          IGREJA EVANGÉLICA FÉ PARA TODOS 
      EM DEL CASTILHO - PEQUENOS GRUPOS 
                             CRISTÃO ATEU                  
                    SEMANA 04: CRÊ EM DEUS, 
            MAS NÃO NA ORAÇÃO 

EXPOSIÇÃO DO TEMA + INTEGRAÇÃO (40 MINUTOS)   

RECEPÇÃO (20 minutos):  
 

QUEBRA-GELO (10 minutos):  
 

LOUVOR (10 minutos):  
 

ORAÇÃO (10 minutos):  
 


