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PEQUENOS GRUPOS – 24/02/2023 
 
1. Início / Quebra-Gelo (5 minutos) 
 

A. Cumprimentos e Breve Oração 
 

B. Palavras Introdutórias 
Graça e paz a todos! Hoje é dia de mais um encontro. Que ele nos proporcione outra 

oportunidade de crescermos em comunhão, graça e conhecimento. Acreditamos que assim será 
possível obter o suporte necessário durante nossa 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 quinto princípio sobre a vida de oração 
de Jesus: antecipação da glória. Concluímos afirmando que Jesus é singular, inigualável, 
incomparável; nenhuma criatura está à altura dele. 

 
C. Objetivo 

Abordar o sexto princípio relacionado à vida de oração de Jesus conforme registros no 
evangelho de Lucas: intercessão pela liderança. 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 22:31-32. 
Jesus aparece no texto orando por Pedro. 

Por que o Senhor estava orando por ele? 
 

No cap. 5, Lucas registra o chamado de Pedro. Na ocasião, havia outras pessoas que 
também seguiram Jesus (v. 11). Porém foi somente a Pedro que Jesus disse: “Não tenha medo; de 
agora em diante você será pescador de homens" (v. 10 NVI). 
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• Pedro tinha um dom de liderança, que mais tarde ficou evidente no colégio 
apostólico. 

• Jesus sabia que Pedro poderia usar esse dom de maneira adequada ou 
inadequada. Em certa ocasião, Pedro o usou para o mal. 

• Leia Jo 21.3. Perceba que Pedro, com sua atitude precipitada por não ter 
encontrado Jesus ressurreto, incentivou os demais apóstolos a fazer aquilo que 
não deveria ser feito naquele momento. O resultado foi desastroso novamente. 
Os discípulos deveriam se aquietar e aguardar o Senhor, com fé e esperança. 

 

O que tudo isso significa? 
 

O líder pode ser uma bênção, mas também pode ser motivo de problemas. Para evitar o 
pior, existem orientações e exemplos bíblicos sobre o assunto. Leia 3Jo 1.9-11. 

• Temos que reforçar a intercessão em favor daqueles que são líderes, para que 
usem seu dom para o bem. 

• Do contrário, Satanás vai cirandar essas pessoas e elas usarão seu dom para o 
mal. Jesus dá outro exemplo de intercessão em Jo 17.6-19. 

• Há também uma teologia sobre a responsabilidade dos membros com respeito 
a seus líderes. Leia, por exemplo, 1Tm 5.17, 19; Gl 6.6. 

 
Concluímos ressaltando que a igreja de Cristo precisa se colocar nessa brecha, ou seja, orar 

intensamente por seus líderes, a fim de que eles sejam uma bênção nas mãos de Deus. Medite ainda 
nesta passagem: 

“Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês 
como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma 

alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês” 
(Hb 13.17). 

 
B. Aplicação 

• Ore ainda hoje pelos seus líderes. Você tem o costume de fazer isso? 

• Tenha consideração pela função desempenhada por seus líderes e submeta-se à 
autoridade deles, pois isso também é bíblico. 

• Lembre-se disto: ninguém é obrigado a cumprir uma orientação antibíblica, mesmo 
que ela seja dada por seu líder. 

 

Desafio! Mantenha uma prática regular de intercessão pela vida dos seus líderes espirituais, pois 
também estão sujeitos a fraquezas e precisam ser fortalecidos. 

 

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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