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PEQUENOS GRUPOS – 28/10/2022 
 
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 segundo princípio sobre a vida de oração 
de Jesus: prioridade. Concluímos enfatizando a importância da oração para nossa vida espiritual 
diária. 

 
C. Objetivo 

Abordar o terceiro princípio relacionado à vida de oração de Jesus conforme registros no 
evangelho de Lucas: dependência. 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 6:12-13. 
O episódio da escolha dos apóstolos aparece também em Mateus e Marcos, porém só 

Lucas registra que Jesus passou a noite orando antes de escolhê-los. 

Por quê Jesus passou a noite em oração antes de decidir quem seriam os apóstolos? 
 

Jesus pretendia submeter-se completamente à vontade do Pai. Ele desejava estar em 
perfeita sintonia com o Pai ao escolher os apóstolos. Almejava que a decisão viesse do coração do Pai 
para ele. Leia João 6.38; Mt 6.10 e 12.50 também. 
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Você conhece ou já viu pessoas que, ao orarem, determinam o que Deus deve fazer 
em favor delas? Qual a sua opinião sobre isso? É possível fundamentá-la na Bíblia? 

 
Vamos desfazer alguns equívocos sobre a oração: 

• Oração não é para determinar nada para Deus! É para recebermos a 
determinação dele para nós! 

• Oração não é para mudar a opinião de Deus sobre um assunto! É para nos 
mudar e nos alinhar ao que o Senhor diz. 

 
Afinal, Jesus tinha vários discípulos. Quantos e quais deveriam ser escolhidos? Qual seria a 

função de cada um? Certamente essas e outras questões foram esclarecidas a partir da orientação do 
Pai ao Filho. 

A igreja deve aprender esse princípio com Jesus e rogar a Deus para que ele nos dê, 
por exemplo, os líderes do seu povo, aquelas pessoas que o próprio Deus tem em seu 
coração. Com certeza, muitos problemas podem ser evitados dessa maneira. 

 
Mas os resultados da submissão de Jesus ao Pai, em oração, não pararam por aí. Ao descer 

do monte, depois de um longo período de oração, outras coisas formidáveis aconteceram. Leia os 
versículos 17 a 19, descubra e comente. 

Concluímos afirmando que: 

não existe demonstração de poder sem vida de oração e não existe oração eficaz 
desassociada da submissão a Deus. Jesus provou isso expressando toda sua 
dependência do Pai. Compare Lc 22.42 com Tg 4.3. 

 

B. Aplicação 

• Adquira o hábito de orar a Deus antes de tomar decisões. Você já tem feito isso ou 
não? Acha que pode melhorar? 

• Aceite a vontade de Deus, mesmo que ela seja difícil ou angustiante no início. Saiba 
que perto está o Senhor para nos amparar. Você já se indignou com ele alguma vez? 

• Quando orar, assuma uma postura de humildade e dependência de Deus, pois ele 
não atende aos soberbos e prepotentes. Leia Lc 18.9-14 e reflita. 

 
Desafio! Pense em uma situação difícil para você resolver, decidir ou superar nos próximos dias. 
Que tal apresentá-la a Deus em oração, intensificando essa prática e fazendo disso um hábito? 

 
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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