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PEQUENOS GRUPOS – 29/07/2022 
 
1. Início / Quebra-Gelo (5 minutos) 
 

A. Cumprimentos e Breve Oração 
 

B. Palavra Pastoral 
Graça e paz a todos! 
Hoje é o dia do nosso encontro. Espero que ele nos proporcione mais uma oportunidade 

de melhorar o cuidado e o conhecimento mútuos, a comunhão interpessoal e com Deus. Dessa forma, 
cremos que será possível obter o suporte necessário durante a caminhada. 

Para o êxito das reuniões, tenha sempre em mente o seguinte: 

• ore continuamente pelo seu PG, incluindo visitantes e novos integrantes; 

• descentralize algumas atividades com o intuito de envolver os membros do grupo no 
serviço do reino; uma escala ajuda a organizar as tarefas e a dividir responsabilidades; 

• selecione previamente as músicas que serão cantadas tendo em mente o meio a ser 
utilizado para isso; facilite a interação dos participantes dando preferência às letras 
mais conhecidas; 

• convide outras pessoas (amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho ou escola) 
para participar dos encontros; pretendemos crescer não só em qualidade, mas 
também em quantidade. 

Por fim, rogo que o Senhor Jesus esteja presente no meio de nós abençoando este 
momento, e que tudo transcorra para louvor da sua glória e crescimento do seu reino! 
 

C. Objetivo 
A partir de hoje, falaremos sobre oração, a chave para uma vida de poder. Olharemos a 

vida de oração de Jesus de acordo com os registros no evangelho de Lucas, o único escritor gentio do 
NT. Ele era médico e historiador. Escreveu seu evangelho e o livro Atos dos Apóstolos com exaustiva 
pesquisa (Lc 1:1-4; At 1:1). Também acompanhou o apóstolo Paulo durante suas viagens missionárias. 
 
2. Adoração e Exaltação (10 minutos) 
 

Entoar dois ou três cânticos. 
 
3. Edificação (25 minutos) 
 

A. Reflexão 
Ler Lc 3:21-22. 
Dos quatro evangelistas, Lucas é o que mais enfatiza a obra do Espírito Santo. Ele 

demonstra que tudo na vida de Jesus se realizou no poder do Espírito Santo, por exemplo: 

• concepção (Lc 1:35); 

• batismo (Lc 3:21-22); 

• resistência à tentação (Lc 4:1); e 

• início do ministério (Lc 4:14 e 18). 
Ao mesmo tempo, Lucas é o que mais fala da vida de oração de Jesus. Em Mateus e Marcos, 

encontramos Jesus orando quatro vezes; mas em Lucas, onze: 

• no batismo (Lc 3:21); 
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• quando a multidão o procurou (Lc 5:15-16); 

• para escolher os apóstolos (Lc 6:12); 

• na multiplicação dos pães e peixes (Lc: 9:16); 

• para que seus discípulos o reconhecessem como Filho de Deus (Lc 9:18); 

• no episódio da transfiguração (Lc 9:28-29); 

• quando seus discípulos pediram que os ensinasse a orar (Lc 11:1); 

• em favor do apóstolo Pedro (Lc 22:31-32); 

• em agonia intensa no jardim do Getsêmani (Lc 22:41-42); 

• durante a crucificação (Lc 23:34); e 

• na hora da sua morte (Lc 23:46). 
Vemos, portanto, que Lucas se empenha para nos apresentar Jesus orando do início ao fim 

do seu ministério. O Senhor começou com oração, prosseguiu orando e terminou do mesmo jeito. Eis 
o porquê do êxito do ministério de Cristo. Precisamos admitir que há poder na oração. Nos próximos 
encontros, veremos alguns princípios do ministério de oração de Jesus. 

 
B. Aplicação 

• Os discípulos de Jesus foram inspirados a orar a partir da intensa e profunda vida de 
oração do Senhor. Foi assim que a igreja primitiva aprendeu a orar (At 2:42; 6:4). 

• Por que será que Lucas associou a vida de oração de Jesus ao poder e direção do 
Espírito Santo na vida de Cristo? 

• Você acredita que cultivar uma vida de oração é realmente importe? Comente. 

• Poderia refletir e/ou comentar como anda sua vida de oração e como isso pode 
impactar a igreja onde você congrega? 

• Você concorda que cultivar uma vida de oração não é uma tarefa fácil? Muitas vezes 
nos faltam palavras e motivações corretas: “pedem e não recebem, porque pedem 
mal, para esbanjarem em seus prazeres” (Tg 4:3). Leia Rm 8:26 e descubra quem é 
capaz de nos ajudar a fazer isso. 

 
Desafio! Você está disposto a melhorar sua vida de oração e experimentar mudanças 

pessoais, familiares e também na sua igreja? 
 
4. Oração de Intercessão (10 minutos) 
 

Interceda pelos presentes, por novos participantes, por conversões etc. 
Ore em dupla, em trio...; em pé, sentado, ajoelhado... 

 
5. Comunhão / Confraternização (20 a 30 minutos) 
 

Singelo lanche (sugestão: os membros do grupo podem se cotizar e/ou o anfitrião pode ser 
isentado para evitar possíveis dificuldades no oferecimento do lar para os cultos). 
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