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PEQUENOS GRUPOS – 25/11/2022 
 
1. Início / Quebra-Gelo (5 minutos) 
 

A. Cumprimentos e Breve Oração 
 

B. Palavra Pastoral 
Graça e paz a todos! Hoje é dia de mais um encontro. Espero que ele nos proporcione outra 

oportunidade de crescermos em comunhão, graça e conhecimento. 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 para participar dos encontros; pretendemos crescer não 
só em qualidade, mas também em quantidade. 

Lembre-se de que, no encontro anterior, vimos o terceiro princípio sobre a vida de oração 
de Jesus: dependência. Concluímos afirmando que não existe oração eficaz desassociada da 
submissão a Deus. Jesus provou isso expressando toda sua dependência do Pai. 

 
C. Objetivo 

Abordar o quarto princípio relacionado à vida de oração de Jesus conforme registros no 
evangelho de Lucas: comunicação da verdade. Lembre-se do nosso assunto: 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 9:18-20. 
Mais uma vez, o relato também aparece em Mateus e Marcos; porém só em Lucas é dito 

que Jesus estava orando. 

Afinal, que tipo de oração Jesus estaria fazendo? Qual seria a natureza ou conteúdo 
dela? 

 
Não é difícil deduzir! Preste atenção: o texto lido surge logo depois do episódio da 

multiplicação dos pães e dos peixes (vs. 10-17). Quando esse milagre aconteceu, mais de 5 mil homens 
(além de mulheres e crianças) ficaram entusiasmados. A euforia foi tão grande que eles quiseram 
proclamar Jesus como seu rei (cf. Jo 6.14-15). 
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Será que as pessoas pensaram que elas não teriam mais problemas na vida se 
proclamassem Jesus como rei? Antes de comentar, leia Jo 14.27. 

 
Na verdade, a multidão não sabia quem Jesus era. Mas será que os discípulos sabiam? 

 

• Foi sobre a revelação da sua identidade aos discípulos que Jesus orou ao Pai. 

• Jesus orou para que seus discípulos soubessem que ele era o Filho de Deus, o 
Cristo, o Ungido, o Messias de Deus.  

 
Semelhantemente, as pessoas saberão quem Jesus é realmente quando nós passarmos a 

orar por elas também. Do contrário, as pessoas irão à igreja, escutarão a palavra e não a entenderão. 
O coração delas não vai se abrir se faltar oração. 

 

• A oração é instrumento de Deus para abrir a mente e o coração das pessoas a 
fim de compreenderem quem é Jesus. 

• A igreja deve entender a importância da oração: sem oração, as pessoas 
ouvirão a mensagem, mas não se converterão, não crerão. 

 
Satanás tem duas estratégias básicas para prejudicar a evangelização: 1) torcer a Palavra 

de Deus (Gn 3.1-3; cf. Gn 2.16-17) e 2) minguar a vida de oração da igreja. 

Concluímos afirmando que: 

• quando a igreja não valoriza a oração, ainda que ela anuncie a Palavra, esta 
será transmitida sem poder; 

• sem poder, a igreja não produz os resultados que Deus espera dela (Lc 9.38-
40). 

 

B. Aplicação 

• Cuidado com manifestações milagrosas, apelos emocionantes e entusiasmos 
momentâneos. Tudo isso pode até causar alguma satisfação, mas não dá consistência 
espiritual a ninguém. Qual tem sido a sua motivação e/ou da sua igreja para orar? 

• O trabalho evangelístico, a pregação e o ensino da Palavra devem ser precedidos por 
oração. Você e/ou sua igreja valorizam essa prática e a ensinam às demais pessoas? 

• Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, passe a orar constantemente. 
 

Desafio! Pense em alguém que você gostaria de ver como discípulo de Cristo e assuma o 
compromisso de orar por ele hoje mesmo. 

 
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 ficar 
isento para evitar possíveis dificuldades no oferecimento do lar para os cultos). 
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