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Stephen Kendrick é palestrante, produtor de filmes e 
escritor com uma paixão ministerial pela oração e pelo 
discipulado. Ele é coautor e produtor dos filmes QUARTO 
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Prova de Fogo, Corajosos, Desafiando Gigantes, e QUARTO DE 
GUERRA e coautor dos livros best-sellers do New York Times 
O Desafio de Amar, A Resolução de Todo Homem, À Prova de 
Fogo (o romance), e Corajosos (o romance). Em 2002, Alex 
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vivem tudo o que Deus lhes reservou nessa vida.

SOBRE OS AUTORES 
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SOBRE O FILME

QUARTO DE GUERRA
A ORAÇÃO É UMA ARMA PODEROSA

“MAS QUANDO VOCÊ ORAR, VÁ PARA SEU QUARTO, FECHE A 
PORTA E ORE A SEU PAI, QUE ESTÁ NO SECRETO. ENTÃO SEU PAI, 
QUE VÊ NO SECRETO, O RECOMPENSARÁ.” MATEUS 6:6 

Dos criadores de À Prova de Fogo e Corajosos, QUARTO DE GUERRA é um drama cativante 
que usa humor e emoção para explorar o poder que a oração pode ter sobre casamentos, 
paternidade e maternidade, carreiras, amizades e todas as outras áreas da vida.

Tony e Elizabeth Jordan aparentemente têm de tudo — bons empregos, uma linda filha 
e a casa de seus sonhos. Mas as aparências enganam. Na verdade, o mundo do casal 
está desmoronando sob o peso de um casamento fracassado. Enquanto Tony se deleita 
em seu sucesso profissional, Elizabeth deixa-se tomar por uma crescente amargura. 
Suas vidas, porém, tomam um rumo inesperado quando Elizabeth conhece a sua 
mais nova cliente, a Sra. Clara, e é desafiada a estabelecer um “quarto de guerra” e um 
plano de batalha de oração por sua família. À medida que Elizabeth se propõe a lutar 
por sua família, os conflitos ocultos de Tony vêm à luz. Tony, então, precisa decidir se vai 
consertar-se com a sua família e provar da sabedoria da Sra. Clara, segundo a qual as 
vitórias não vêm por mero acaso.

No elenco do filme estão o diretor Alex Kendrick, Priscilla Shirer, T. C. Stallings, Beth Moore 
e Michael Jr., juntamente com Karen Abercrombie no papel da inesquecível Sra. Clara. 
QUARTO DE GUERRA irá inspirar os espectadores a passarem a lutar suas próprias batalhas 
da forma correta — através da oração.

WWW.QUARTODEGUERRA.COM.BR
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A ORAÇÃO É UMA ARMA PODEROSA
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INTRODUÇÃO
A ORAÇÃO É UMA ARMA PODEROSA

Quando conhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor nossa jornada está apenas 
começando. Podemos facilmente nos envolver em nossa vida agitada e esquecer o 
nosso primeiro amor e o Inimigo sutil, que quer nos afastar de Cristo.

No filme QUARTO DE GUERRA, Tony Jordan e Elizabeth são típicos membros de igreja que 
se tornaram complacentes e, no caso de Tony, até mesmo hostis para com o Deus que os 
criou para a Sua glória. O Diabo está sutilmente destruindo as vidas e o casamento deles 
por meio do orgulho, da ocupação, das questões financeiras e das tentações externas 
de cada um.

Como os Jordans, também podemos esquecer que nem as nossas circunstâncias nem 
as outras pessoas são os nossos inimigos. Podemos também esquecer a graça e o amor 
de Deus, bem como as armas que Ele nos deu para derrotarmos a tentação. Este estudo 
bíblico serve como um lembrete desafiador das verdades vitais que podemos facilmente 
negligenciar ou esquecer.

Através deste estudo bíblico, cada cristão será chamado a avaliar a sua vida e crescimento 
espiritual, a descobrir o seu verdadeiro caráter, a confiar no Deus da graça, a declarar 
vitória sobre o seu verdadeiro Inimigo e a encontrar a sua identidade em seu Salvador. 
Este estudo servirá como um lembrete de que a oração é, verdadeiramente, uma arma 
poderosa.
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COMO USAR ESSE ESTUDO

O Estudo Bíblico QUARTO DE GUERRA contém cinco lições que podem ser usadas   
para estudo bíblico individual ou em grupo. Cada lição contém quatro elementos: 
Introdução, Discussão de Clipe, Lição de Engajamento e Tarefa Devocional composta de 
um estudo pessoal de três dias. Separe 45 a 60 minutos para as sessões em grupo.

1. INTRODUÇÃO: Cada estudo começa com uma visão geral introdutória da lição a 
seguir. Esta seção destina-se ao estudo em grupo, mas também pode ser adaptada para 
o estudo individual. Leia a seção e responda às perguntas introdutórias juntamente com 
os demais participantes, se você estiver em um grupo.

2. DISCUSSÃO DE CLIPE: O site de estudo bíblico contém clipes do filme QUARTO 
DE GUERRA para acompanhar cada sessão. Cada clipe dura de 2 a 4 minutos e é 
acompanhado por questões para a discussão com base nas verdades ilustradas.

3. LIÇÃO DE ENGAJAMENTO: Esta seção é o foco principal de cada semana. Os líderes 
devem utilizar a maior parte do tempo em grupo ensinando com base nos versículos e nas 
perguntas dessa seção.

4. TAREFA DEVOCIONAL: Por último, os membros do grupo de estudo devem levar 
para casa o material dos três dias de estudo bíblico pessoal com aplicação prática para 
completar durante a semana, antes da próxima sessão de grupo. Através deste estudo 
pessoal, os membros do seu grupo serão capazes de mergulhar mais profundamente nos 
conceitos introduzidos pelos clipes e pela discussão em grupo.
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UMA CARTA PARA OS LÍDERES

Obrigado por responder ao chamado para conduzir este estudo bíblico em pequenos 
grupos. Saiba que, enquanto elaborávamos este estudo, já havíamos apresentado você 
ao Senhor em oração, pedindo a Deus para guiar e usar cada líder.

Acreditamos que este estudo tem implicações para todos os cristãos. Esperamos que ele 
ofereça uma oportunidade para que as pessoas de seu grupo ganhem mais intimidade 
umas com as outras e, por fim, ganhem mais intimidade com Deus ao aprenderem 
juntas como manejar a poderosa arma da oração.

Talvez você esteja fazendo este estudo como parte de uma campanha da sua igreja em 
antecipação ao lançamento de QUARTO DE GUERRA. Talvez o seu grupo já tenha visto 
o filme e esteja participando deste estudo de cinco semanas como uma continuação. 
Independentemente do momento do seu estudo ou do formato de seu grupo, este 
estudo tem um enorme potencial para ajudar a remodelar as pessoas de sua igreja e 
comunidade à medida que elas aprenderem mais sobre oração.

As palavras sobre estas páginas não são poderosas em si e nem fazem parte de uma 
fórmula secreta que garante melhorar os seus relacionamentos e fazer com que a sua 
igreja cresça. Entretanto, combinada ao potencial que a Palavra viva de Deus tem para 
mudar vidas, esta mensagem pode ser uma ferramenta incrível para inspirar um drástico 
avivamento nos corações dos cristãos e oferecer uma ferramenta evangelística sólida 
para os descrentes.

Você pode estar receoso de conduzir este estudo. Não se preocupe! Você não foi 
chamado por Deus para liderar este estudo pelo fato de  ser perfeito e ter resolvido todas 
as pendências de sua  vida. Você está conduzindo este estudo porque Deus capacita o 
Seu povo para fazer a Sua obra. Oramos para que, enquanto você conduz este estudo, 
você veja Deus trabalhando em sua vida de maneira poderosa e sinta o Espírito Santo 
conduzindo-o.

A melhor maneira de você se preparar para cada semana é realizar todo o estudo 
individualmente. Seja aberto e transparente com o seu grupo, revelando honestamente 
as áreas em que você esteja enfrentando conflitos. Ore para que Deus dirija a sua 
conversa e o capacite para liderar de forma eficiente, e  Ele o fará! Obrigado por liderar 
outros desta forma.
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       S E S S Ã O  1

UMA AVALIAÇÃO
SINCERA

Esta é a semana de avaliação. Perguntas difíceis. Respostas 
verdadeiras. Este processo não tem a intenção de envergonhá-lo, 

mas de revelar pontos obscuros e inspirar crescimento.

EXAMINEM-SE PARA VER SE VOCÊS ESTÃO NA FÉ; PROVEM-SE 
A SI MESMOS. NÃO PERCEBEM QUE CRISTO JESUS ESTÁ EM 
VOCÊS? A NÃO SER QUE TENHAM SIDO REPROVADOS! (2 
CORÍNTIOS 13:5)
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UMA AVALIAÇÃO
SINCERA

Bem-vindo à primeira semana. Deus criou cada um de nós para a Sua glória e quer 
que nos acheguemos a Ele, e que sejamos mais semelhantes a Ele a cada dia. Uma das 
coisas mais importantes que podemos fazer para crescer espiritualmente é sermos 
verdadeiros e abertos sobre a nossa situação em cada ocasião.  Esta semana tem 
por objetivo incentivá-lo a fazer uma autoavaliação honesta entre você e Deus. Este 
processo não se destina a desencorajá-lo, mas a ajudá-lo a compreender a si mesmo 
melhor e inspirá-lo em um maior crescimento pessoal nas próximas semanas. 

Na sua opinião, qual é o seu nível de intimidade com Deus agora, com o zero 
indicando que você está muito frio e distante, e o dez indicando que você está 
em chamas e extremamente próximo.

0      1      2      3      4      5      6      7       8        9     10

Em relação à intimidade com Deus e utilizando a mesma escala da última 
pergunta, onde você quer estar daqui a um ano? 

0      1      2      3      4      5      6      7       8        9     10

Você está atualmente se movendo em um ritmo que o fará alcançar o seu 
objetivo daqui a um ano? 

De que decisões e / ou ajustes importantes você precisa para ajudá-lo a crescer?

Ore agora para que Deus lhe dê uma fome espiritual renovada e a graça para 
ajudá-lo a buscar ao Senhor mais apaixonadamente e a crescer espiritualmente 
neste próximo ano. Peça-lhe para usar este estudo bíblico como um trampolim para 
uma caminhada mais profunda e mais íntima com Ele.

Pode ser muito difícil para nós nos avaliarmos com precisão. Quando questionados 
por outros, faz parte da natureza humana destacar e exagerar os aspectos positivos 
e minimizar ou negar as faltas (veja Pv. 21: 2; 30:12; 20: 6). O apóstolo Paulo era um 
fariseu arrogante e hipócrita, mas depois que de confrontado por Jesus e pela glória 
de Deus, ele referiu-se a si mesmo como o pior dos pecadores (veja 1 Tm. 1:15.) 
Muitas vezes as nossas ações são uma indicação muito melhor da nossa situação 
espiritual do que os nossos palpites e opiniões.  

Faça honestamente estas perguntas para si mesmo:

1. Em que nível se encontra a sua busca diária por maior intimidade com Deus?

2. Quanto tempo e esforço você emprega na leitura da Sua Palavra e em oração   
     a cada semana?

3. Você faz um esforço para lembrar e aplicar a Palavra de Deus depois de      
     ouvi-la ou você se desconecta e a esquece?

4. Com que velocidade você obedece a Deus quando Ele lhe diz para fazer   
     alguma coisa?

5. Quando Deus revela o pecado em sua vida, com que velocidade você o   
     confessa e se arrepende?

Se você soubesse que Jesus estava voltando em três dias, que pecados você iria 
confessar e retirar rapidamente de sua vida? Que direcionamentos você obedeceria 
a partir de agora até o grande momento?  Ore agora para que Deus lhe dê a graça 
de seguir em frente e colocar em prática essas coisas, em vez de adiá-las por mais 
tempo.

SEJAM PRATICANTES DA PALAVRA, E NÃO APENAS OUVINTES, 
ENGANANDO-SE A SI MESMOS. TIAGO 1:22
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ASSISTA
CLIPE DO FILME
Em grupo, assista o clipe “Café Morno” (duração de 4 minutos). Leia o 
resumo abaixo antes de assistir ao clipe. Em seguida, discuta o clipe 
usando as perguntas sugeridas.

RESUMO
Elizabeth Jordan é uma corretora de imóveis bem-sucedida que vive um casamento mal-sucedido. 
Ela acha que está bem espiritualmente, mas, inesperadamente, passa por um teste. Um encontro 
providencial com uma nova cliente a leva a um relacionamento de mentoreamento que irá 
mudar para sempre a sua vida. Nesta cena, a Sra. Clara faz algumas perguntas pessoais para 
ajudar Elizabeth a se abrir e ser  honesta a respeito de sua situação espiritual.

DISCUSSÃO ABERTA
1. Que metáfora bíblica a Sra. Clara usa para ajudar Elizabeth a avaliar o lugar de Deus  
   em sua vida?

2. Responda a mesma pergunta que a Sra. Clara fez a Elizabeth. Há alguma coisa   
    em sua vida que você deseja melhorar agora mesmo? Se você se sentir à vontade,   
  compartilhe com o seu grupo. Você está orando sobre isso? 

3. Você já se sentiu como se estivesse lutando na batalha errada? Explique.

4. Quais são as minas terrestres presentes em sua vida? Você já pisou em alguma? Há   
   algumas que você, pela graça de Deus, evitou pisar? Há algumas que você tenha           
   medo de que surjam na paisagem da sua vida?
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PARTICIPE
Leia a passagem da Escritura de onde a Sra. Clara retirou sua analogia do café morno.

LEIA APOCALIPSE 3:14 - 22 EM VOZ ALTA.

Resuma a preocupação principal de Jesus com os cristãos de Laodiceia.

A igreja de Laodiceia era marcada pela autossuficiência e pelo orgulho. Esta cidade não 
tinha um abastecimento direto de água, de modo que aquedutos transportavam água 
quente e fria de fontes distantes. Mas quando a água chegava, normalmente estava 
morna e continha sedimentos nocivos. A água quente era útil para a limpeza e para o 
banho. A água fria era útil para beber e refrigerar. Já a água morna só trazia reclamações.

Como as nossas vidas lentamente se tornam mornas à medida que nos 
afastamos da Fonte de água viva?

Que evidências de vida morna você vê na vida dos cristãos hoje? E na sua própria 
vida?

De acordo com o versículo 19, o que motivou Jesus a dar uma repreensão tão 
dura e uma disciplina tão severa? (veja também Hebreus 12: 6)

Quais são as duas coisas que Jesus disse que devemos fazer no versículo 19?

Por isso, seja,                                                                  e                                                              .

A palavra diligente significa: ser cheio de zelo, afeição e amor por alguém ou algo. Significa 
apaixonar-se por Deus novamente! A palavra usada aqui para arrependimento vai além de 
meramente sentir-se mal e lamentar ter feito algo, porém refere-se a mudar realmente as 
nossas mentes e corações sobre algo, resultando em uma mudança de estilo de vida. Isso é 
difícil de fazer por nossa própria conta, mas pode acontecer com a ajuda de Deus, quando 
confiamos no Senhor.

Jesus nos convida para uma comunhão mais próxima e íntima com Ele. Leia o versículo 
20 mais uma vez. A imagem de Cristo do lado de fora da porta é uma mensagem para 
os cristãos que têm permitido, ao longo do tempo, que o pecado, a apatia e o orgulho 
mantenham Cristo longe do trono que é Seu por direito, como Senhor de suas vidas.  
Jesus deseja chegar mais perto, assumir o controle legitimamente e reacender o Seu 
relacionamento com cada um de nós.

Quais são as 3 coisas específicas em sua vida que o impedem de estar mais em chamas 
por Deus?
1.
2.
3.

Nós convidamos você agora a orar para que Deus realize essas 3 coisas em sua vida. 
Peça a Ele para ...

1. Sondar o seu coração e revelar a sua verdadeira situação diante dele.

2. Dar-lhe a graça de se arrepender de qualquer pecado não  confessado e ser mais           
     diligente e apaixonado em seu relacionamento com Ele

3. Ajudá-lo a abrir o seu coração e permanecer obediente e  intimamente próximo de         
    Jesus.
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PRIMEIRO DIA
“VOCÊ FALOU QUE DE VEZ EM QUANDO VOCÊS 
VÃO À IGREJA. É POR QUE O SEU PASTOR SÓ 
PREGA DE VEZ EM QUANDO?”  

~CLARA, QUARTO DE GUERRA. 

Esta semana trata de um exame espiritual. A palavra examinar em 2 Coríntios 13: 5 é 
retirada da palavra grega dokimazo. Significa testar ou provar para determinar “se uma 
coisa é genuína.”1

Há uma grande diferença entre dizer ser cristão e verdadeiramente conhecer a Cristo 
e viver como um cristão maduro. Qualquer um pode dizer que conhece a Jesus, mas 
aqueles que realmente o conhecem irão experimentar uma verdadeira transformação 
no coração de dentro para fora (veja 2 Co. 5:17). O livro de 1 João nos mostra que o 
conhecimento verdadeiro de Cristo resultará em um estilo de vida de obediência, 
arrependimento do pecado, uma fé viva,  evidência do Espírito de Deus e um amor para 
com os outros cristãos. Uma característica dos primeiros cristãos era a sua vontade de 
estar conectados a uma comunidade de fiéis. Eles queriam compartilhar as suas vidas 
com outros cristãos.

LEIA ATOS 2:44- .

Descreva a natureza da conexão entre os primeiros cristãos nesta passagem. 

Qual dessas experiências da igreja primitiva é mais evidente entre os cristãos que 
você conhece? Qual delas você acha que está mais em falta? Por quê?

Agora leia 1 Coríntios 12:24b-27 abaixo. Sublinhe cada uso da palavra “membro”.

MAS DEUS ESTRUTUROU O CORPO DANDO MAIOR HONRA 
AOS MEMBROS QUE DELA TINHAM FALTA, A FIM DE QUE 

NÃO HAJA DIVISÃO NO CORPO, MAS, SIM, QUE TODOS OS 
MEMBROS TENHAM IGUAL CUIDADO UNS PELOS OUTROS. 
QUANDO UM MEMBRO SOFRE, TODOS OS OUTROS SOFREM 
COM ELE; QUANDO UM MEMBRO É HONRADO, TODOS OS 
OUTROS SE ALEGRAM COM ELE. ORA, VOCÊS SÃO O CORPO 
DE CRISTO, E CADA UM DE VOCÊS, INDIVIDUALMENTE, É 

MEMBRO DESSE CORPO.
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Descreva um momento de aflição durante o qual você experimentou a 
solidariedade e a preocupação por parte dos fiéis de sua congregação. Você 
também pode falar sobre um momento em que você prestou essa mesma 
solidariedade e preocupação a alguém ligado a você pelo corpo de Cristo.

Agora reflita sobre um momento em que você compartilhou uma alegria 
pessoal ou uma comemoração com a sua congregação. Como a sua família 
em Cristo multiplicou a sua alegria?

TERMINE O ESTUDO DE HOJE LENDO HEBREUS 10:23-25.

Por qual(is) motivo(s) o escritor encoraja os cristãos a se reunirem fielmente 
como igreja?

Embora Deus seja perfeito, os Seus seguidores na Terra não o são. Todas as igrejas são 
compostas de pessoas como você e eu, que diariamente precisam da graça e do perdão 
de Deus. Embora cada um de nós possa tropeçar (veja Tg. 3: 2), Deus ainda ordena que 
todos os Seus filhos permaneçam unidos — para amar, servir, perdoar, encorajar, confortar 
e orar uns pelos outros regularmente. Nós todos nos beneficiamos mutuamente e Deus 
é glorificado. Isso é lindo!

Antes de passar para a segunda sessão de estudo individual desta semana, tire um 
momento para avaliar em oração a sua conexão com a sua igreja local.

Se o seu compromisso com a igreja local é uma indicação de sua fé em Cristo, o 
que isso diz sobre você?

Exceto nos filmes de ação, os soldados inteligentes não vão para a batalha sozinhos. Você 
precisa da sua igreja local e a sua igreja local precisa de você. .

Concluindo, em espírito de oração, pergunte a Deus como Ele quer que você 
aperfeiçoe sua conexão à Sua igreja.

1. THAYER ; SMITH. “Greek Lexicon entry for Iaomai,” The NAS New Testament Greek Lexicon. [online], 
1999. Disponível em: <www.biblestudytools.com>. Acesso em: 02 de mar. 2015 
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SEGUNDO DIA
“ENTÃO, SE EU PERGUNTASSE COMO SÃO SUAS 
ORAÇÕES, VOCÊ DIRIA QUE SÃO QUENTES OU 
FRIAS?” 

~SRA. CLARA, QUARTO DE GUERRA 

Comece o estudo hoje respondendo a pergunta da Sra. Clara. Tente responder 
o mais especificamente possível usando a linha abaixo. Como é a sua vida de 
oração? Quente, fria ou meio termo?

FRIA   QUENTE

Talvez a definição mais comum de oração na vida de um crente seja a de comunicação 
com Deus. Nós falamos e Ele ouve. Ele fala e nós prestamos atenção. Pelo menos é assim 
que deveria funcionar, certo? Muitas vezes essa comunicação fica reduzida a nada mais 
do que uma lista de pedidos que imploramos ao nosso Deus benevolente. Como a sua 
vida mudaria se você passasse a ver e a tratar Deus como o seu amigo mais próximo e 
íntimo, em vez de um conhecido que você encontra por acaso? E se você passasse a ver 
a oração como uma necessidade constante, e não como uma reflexão ocasional? E se a 
oração se tornasse uma arma pronta para o uso, em vez de um pedido aleatório?

LEIA EFÉSIOS 6:10-18.

Quantas das partes da armadura de Deus precisamos vestir diariamente?

No espaço abaixo, liste cada parte da armadura de Deus e a finalidade de cada 
uma na vida do cristão.

ARMADURA PROPÓSITO

Leia Efésios 6:11 novamente. Por que a armadura é tão importante para o cristão?
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A palavra cilada utilizada na versão NVI é a tradução do termo grego methodeia, que 
significa “jogos astutos, engano, manipulação e malandragem.” É encontrada apenas 
duas vezes no Novo Testamento, ambas na carta de Paulo aos cristãos em Éfeso. A 
primeira ocorrência, em Efésios 4:14, refere-se às fraudes dos homens. Mas, em Efésios 
6:11, a palavra descreve as mentiras tramadas pelo Diabo. A defesa recomendada por 
Paulo? A armadura de Deus. Normalmente não se equipara oração a um traje de batalha, 
mas não é por acaso que Paulo ordena aos cristãos que orem ao se envolverem em 
guerra espiritual.

Cite três coisas que precisamos fazer ao vestirmos a armadura de Deus 
(Efésios 6:13 e 18).

De acordo com o versículo 18:

Quando devemos orar?

A quem devemos orar?

Como devemos orar?

Escreva o que cada expressão no versículo 18 significa para você:

Em todas as ocasiões:

Toda oração e súplica:

Estejam atentos:

Perseverem:

Oração por todos os santos:

A frequência de nossas orações revela o quanto dependemos de Deus. A oração é a 
antítese da autossuficiência mostrada pelos cristãos de Laodiceia. Aproximar-se de Deus 
através de Jesus em oração em qualquer momento e por qualquer motivo é sempre 
um privilégio inestimável. Todos nós precisamos de Deus o tempo todo. Precisamos 
de Sua graça em todo o tempo para que não desperdicemos oportunidades, não nos 
tornemos autocentrados e não caiamos em pecado. Uma vida de oração mais rica e ativa 
acontece quando humildemente admitimos que necessitamos do Senhor e diariamente 
dependemos de Deus para obtermos a sabedoria e a graça para fazermos Sua vontade em 
cada situação.

O que faz com que você se esqueça de sua necessidade de Cristo e da armadura 
de Deus?

A oração é um dos nossos melhores recursos quando o assunto é crescimento 
espiritual. É uma arma que temos para a batalha. Também é a melhor coisa a se fazer 
durante momentos de avaliação. Ao terminar o estudo de hoje, escolha uma postura 
de submissão. De joelhos ou com o rosto no chão, confesse a sua grande necessidade 
de Deus. Peça-lhe para identificar para você as coisas que você prioriza no lugar dele. 
Expresse o seu desejo de remover essas coisas e de depender unicamente do Senhor.

Antes de prosseguir, escreva uma declaração expressando o seu desejo de uma vida de 
oração mais rica. Expresse para Deus como você gostaria que a sua vida de oração se 
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transformasse nos próximos dias. Peça-lhe que o ajude nisto.

TERCEIRO DIA
“VOCÊ NÃO TEM QUE CAIR NAS MESMAS 
ARMADILHAS QUE EU CAÍ. É UM DESPERDÍCIO 
DE TEMPO.”

~SRA. CLARA, QUARTO DE GUERRA

No seu primeiro estudo individual desta semana, a importância de aperfeiçoar sua conexão 
com a igreja local foi examinada nas Escrituras. Um dos maiores benefícios desta conexão 
é o grande aprendizado que resulta de caminhar com outros cristãos. Não temos que 
repetir os erros uns dos outros. Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, “Tornem-se meus 
imitadores, como eu o sou de Cristo” (1 Co. 11: 1). Ajustar a nossa conduta de acordo com 
a vida de fiéis mais amadurecidos, que estão um pouco mais à frente na jornada, é um dos 
métodos prescritos pela Bíblia para o discipulado.

LEIA HEBREUS 13:7

CONSIDERE AS SEGUINTES PERGUNTAS RELACIONADAS A ESSE VERSÍCULO:

Quem em sua vida serve como modelo cristão para você? O que você aprendeu 
com essa pessoa?

Que armadilhas você evitou cair por causa do exemplo ou do conselho sábio 
dessa pessoa?

USE AS PERGUNTAS A SEGUIR COMO UMA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E 

COMPROMETA-SE A TOMAR MEDIDAS PARA MELHORAR NAS ÁREAS ONDE VOCÊ 

ESTÁ EM FALTA:

A sua vida espiritual é apática, sem alegria e sem paixão?

Você tem pelo menos um pecado do qual você se recusa a se arrepender?

Existe pelo menos uma pessoa que você se recusa a perdoar?

Você ama e busca a Deus menos do que em outra época de sua vida?

As palavras da sua boca desagradam a Deus e desonram as pessoas ao seu redor? 
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Você não vê qualquer evidência de oração respondida ou do poder de Deus em 
operação em sua vida?

Você é do tipo que tem tempo para o entretenimento, mas não para o estudo da 
Bíblia, para a oração ou para o compartilhamento da sua fé?

Você deixa o orgulho, a preocupação ou o medo impedir que você faça o que 
Deus lhe ordenou que fizesse?

A sua família vê você se comportar de uma maneira na igreja e de outra em casa?

A sua adoração a Deus é apática e medíocre?

CONCLUA LENDO EM VOZ ALTA O SALMO 145:4 ABAIXO.

 UMA GERAÇÃO CONTARÁ À OUTRA A GRANDIOSIDADE DOS    
TEUS FEITOS; ELES ANUNCIARÃO OS TEUS ATOS PODEROSOS.

Como um cristão em amadurecimento, você é provavelmente mais jovem do que 
alguns seguidores de Jesus veteranos e mais velho do que outros. É importante pensar 
naqueles a quem você segue e também naqueles que seguem você. É fundamental que 
consideremos a geração que vem depois de nós e as coisas da nossa fé que podemos 
passar adiante, assim como o legado de fé que nos foi transmitido. Consulte novamente 
as palavras de Paulo em 1 Coríntios 11:1. Ele faz uma declaração semelhante em 1 
Coríntios 4:16. Duas vezes nesta carta, ele convida os cristãos de Corinto a seguir/imitar/
copiar sua vida. Por quê? Por causa do exemplo de vida cristã que ele buscou estabelecer.

Na próxima sessão de grupo, você vai ver um clipe bem-humorado que trata da amizade 
e da prestação de contas cristã — uma característica primordial dos relacionamentos 
saudáveis. Prestar contas é um princípio valioso para as duas partes de um relacionamento 
de discipulado. Você precisa tanto de membros do corpo de Cristo a quem possa prestar 
contas quanto daqueles que possam prestam contas a você. “Assim como o ferro afia o 
ferro, o homem afia o seu companheiro” (veja Pv. 27:17).

Ore agora por  seus discipuladores do presente ou do futuro e também por 
aqueles que estarão sob os seus cuidados. Liste os nomes das pessoas em sua 
vida por quem você se sente pessoalmente responsável em estabelecer um 
modelo de vida cristã.

19



Plano de Batalha 
Diário de Oração

Um diário para presentear.

Esta é uma ferramenta valiosa para auxiliar você a ser mais organizado e disci-
plinado, em sua vida de oração, de forma mais fervente. Registre as Verdades de 
Deus no momento em que Ele falar com você e as suas buscas
pelas respostas das orações feitas para você mesmo ou para outras pessoas.
Falar com Deus na oração é um dos maiores privilégios na vida!
Este diário ainda mostra as possibilidades de inserir quando orar:
• Os propósitos da oração feita;
• As escritas diárias;
• Os pedidos (com lugar para preencher a data da oração, o pedido e a data da 
resposta);
Além de algumas orações específicas para cada momento, espaços para reflexão, 
e muito mais.

www.bvbooks.com.br * (21) 2127-2600
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Há muito poder na oração, não podemos negar. A 
oração atendida não é fruto de mera coincidência. 
Ela é, simplesmente, uma impressão digital de um 
Deus vivo e amoroso que convida a todos para o 
convívio com Ele. A esperança dos autores é que, 
ao iniciar a leitura, você possa conhecer Deus mais 
profundamente e tenha comunhão mais íntima 
com Ele.
Esta será uma jornada de aprendizado na forma es-
tratégica de orar, aproximar-se do trono de Deus, 
lutar de modo eficaz nas batalhas da vida e entre-
gar suas preocupações nas mãos do Pai, aquele 
que verdadeiramente Se importa com a sua vida.
Algumas das mais importantes passagens da Bíblia 

são ressaltadas durante a leitura, assim como o destaque aos recursos ofereci-
dos por Deus para que a oração seja feita de forma mais intensa e precisa, seus 
benefícios e o modo como Deus os responde.
Os irmãos Kendrick propõem o seguinte:
- Leia um capítulo por dia, cinco dias por semana, durante sete semanas;
- Examine a Bíblia a cada dia de estudo, dando ênfase ao evangelho de Lucas;
- Ore todos os dias. Escolha um local e hora em que você possa orar sozinho 
todos os dias, anotando as necessidades específicas e pedidos pessoais como 
alvos das próximas semanas. 
Se você deseja se aproximar mais de Deus e orar com eficácia e estratégia, não 
encontrou esse livro por mero acaso. O Senhor está chamando você para ter um 
relacionamento mais profundo com Ele.

O Plano de Batalha para Oração
Quarto de Guerra

www.bvbooks.com.br * (21) 2127-2600
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Oração Fervente

Orar com precisão é fundamental.
Por isso, devemos orar exatamente sobre as áreas nas quais suspeitamos de que 
o inimigo está atuando. Assim, nos mantemos inteiramente envolvidos e alertas, 
confiando em Deus para as coisas certas. Não adianta arremessarmos palavras e 
emoções para todas as direções, é preciso estudar a forma com a qual o inimi-
go nos ataca, caso contrário, estaremos apenas perdendo tempo em lutar uma 
batalha perdida.
É preciso admitir que existe um mistério inegável na oração. E por todo o seu agir 
acontecer primeiro no mundo espiritual, muitas pessoas desvalorizam a sua im-
portância fundamental. Mas Deus escolheu esse veículo para conduzir a Sua ati-
vidade na vida de cada uma. Essa é a forma mais eficiente de contato direto com
Ele e com Sua vontade. Ela funciona como um portal que traz o poder do Céu 
para a Terra, e é por conta disso que precisamos desse livro. A intercessão conti-
da nessas páginas vai abrir as portas para tudo aquilo que Deus deseja fazer de 
bom por você. E o ajudará a se armar para essa batalha incessante que acontece
todos os dias contra o nosso maior inimigo.
Autora e atriz do filme O Quarto de Guerra, Priscilla Shirer conta como sua avó 
inspirou sua vida de oração, detalha como foi atuar no filme e indica versículos 
que podem ser utilizados nas orações, voltados para cada situação enfrentada 
no dia a dia.
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