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PEQUENOS GRUPOS – 26/08/2022 
 
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 
Abordar o primeiro princípio sobre a vida de oração de Jesus conforme o evangelho de 

Lucas: capacitação. Lembre-se de que nosso grande tema é oração, a chave para uma vida de poder. 
 
2. Adoração e Exaltação (10 minutos) 
 

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

A. Reflexão 
Leia Lc 3:21-22. 
A oração deve ser a vida da igreja, pois a oração foi a vida de Jesus Cristo, o cabeça da 

igreja. São as pessoas que oram como Jesus orou que podem conduzir a igreja de Deus a grandes 
avanços na história. 

No texto, observam-se três acontecimentos extraordinários em meio à oração de Jesus: 

• o céu se abriu (v. 21); 

• o Espírito Santo desceu (v. 22); e 

• o Pai se manifestou (v. 22). 
Perceba que o aspecto essencial da oração é a intimidade (ou comunhão) com Deus. 
Em meio à oração, o Espírito Santo gera em nós a consciência de que somos filhos de 
Deus: “O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus” (Rm 
8:16). 
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Agora, medite e responda: 

• Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de ser elevado às alturas? Leia: 

“Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins 
da terra” (Atos 1:8). 

• Em que circunstâncias o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Jerusalém? 
Leia: 

“Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe 
de Jesus, e com os irmãos dele” (At 1:14). 

“1Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2De 
repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa 
onde estavam sentados. 3E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de 
fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4Todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que 
falassem” (At 2:1-4). 

Concluímos que: 

não há manifestação de poder de Deus na igreja sem oração. O Espírito Santo vem 
sobre os discípulos de Jesus e os reveste, capacita e orienta quando eles oram. O 
próprio Jesus orou e foi cheio do Espírito Santo antes de enfrentar as lutas do seu 
ministério (Lc 4:1-2, 14, 18-19). 

 
B. Aplicação 

• Há alguma luta que você vem enfrentando atualmente? Poderia compartilhá-la 
conosco para nos unirmos em oração por essa causa? 

• Que avaliação você faz sobre o desempenho de suas atribuições dentro e fora da 
igreja? Você se sente capacitado pelo Espírito Santo ou ainda não? 

• Comente a importância de uma vida cheia do Espírito Santo para um discípulo de 
Jesus Cristo? 

 
Desafio! Experimente uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e passe a testemunhar sobre Jesus 

com poder e intrepidez. Leia Lc 11:13 e saiba como começar. 
 
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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