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PEQUENOS GRUPOS – 30/09/2022 
 
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 primeiro princípio sobre a vida de oração 
de Jesus: capacitação. Concluímos dizendo 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. 

 
C. Objetivo 

Abordar o segundo princípio relacionado à vida de oração de Jesus conforme registros no 
evangelho de Lucas: prioridade. Lembre-se do nosso tema: 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 5:15-16. Algumas coisas podem até parecer contraditórias, mas precisam nos servir 

de ensinamento. Reflita: 

Quando Jesus foi orar? Não foi exatamente quando as multidões o procuravam? 
 

Muitos, no lugar de Jesus, ficariam envaidecidos por serem requisitados pelas multidões, 
pois isso mexe com a autoestima das pessoas. Mas Jesus é diferente, ele tem consciência do que é 
prioridade em sua vida. Então, deixa as multidões e se retira para orar, ou seja, falar com o Pai. 

Nós temos essa prioridade também? Será que qualquer programação ou atividade 
em nossa agenda serve de justificativa para deixarmos a oração em segundo plano? 
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Jesus tinha mais urgência em falar com o Pai do que em ministrar às multidões! 
 

Leia o versículo 17 e descubra o resultado de Jesus ter priorizado a oração. O poder de 
Deus (“do Senhor”) estava com ele! Perceba que o texto associa a vida de oração de Jesus ao poder 
para ministrar às pessoas. 

Semelhantemente, só quando a igreja prioriza a oração é que ela recebe poder para 
ministrar a Palavra! 
 

Não existe ministério frutífero sem uma vida prioritária de oração. Os resultados do 
ministério de Jesus foram precedidos de oração. 

No livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam orando (At 1:12-14) antes que o 
Espírito Santo viesse sobre eles (At 2:4). Depois disso, veio a proclamação poderosa da Palavra (At 
2:14), a conversão de várias pessoas (At 2:41) e muitos outros sinais (At 3 em diante). 

O que vem primeiro: a ministração da Palavra ou a oração? 
 

Jesus e os apóstolos nos ensinam que a oração precede a Palavra. Diante de muitas 
pessoas querendo ouvi-lo, Jesus, “porém, se retirava para lugares solitários e orava” (Lc 5:16). Quando 
surgiu uma necessidade material na igreja de Jerusalém, os apóstolos sugeriram a instituição de 
diáconos para supri-la e disseram: “quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da 
palavra” (At. 6:4). Notou a ordem dos termos: “oração e... palavra”? 

Concluímos afirmando que: 

a oração não deve ser como um guarda-chuva, que a pessoa usa apenas para se 
proteger de algo esporadicamente. Ela deve ser como o coração, que pulsa em nosso 
peito diariamente e nos mantém vivos! 
 

B. Aplicação 

• Falar com Deus em oração é mais importante do que ministrar às pessoas. 

• A oração tem sido prioridade na sua vida? 

• Diariamente você dedica mais tempo às redes sociais ou à oração? 

• Como você gostaria que fosse a vida de oração da sua comunidade de fé? Qual tem 
sido a sua influência nisso? 

 
Desafio! Reserve pelo menos 15 minutos diariamente para orar. Tem que ser só você e Deus. Sua 

intimidade com o Pai é o que está em foco aqui. Aumente esse tempo gradativamente. 
 
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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