
 

 
09 – Quando falta forças para orar 

Quebra Gelo – Hoje, você está se sentindo mais como um vencedor ou como alguém que 
foi vencido? Compartilhe com seu pequeno grupo.  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor pela bênção e pelo cuidado dEle nestes dias. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Romanos 8.26-28 

 

Como estamos lidando com as circunstâncias que temos enfrentado neste tempo de 

COVID 19? Como discípulos de Jesus, como estamos reagindo diante dos desafios que 

estamos enfrentando? Como discípulos de Jesus, a grande verdade é que não dependemos 
exclusivamente dos nossos recursos humanos para enfrentarmos dias tão desafiadores 

como estes. Nossa maior alegria e conforto é saber que temos um Deus que cuida de nós, 

mesmo quando não temos nem forças para a falar com Ele. Paulo nos faz recordar desta 

verdade em Romanos 8. 26 – 28: 26 - E da mesma maneira também o Espírito ajuda 

as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, 

mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27 - E aquele 

que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo 

Deus intercede pelos santos. 28 - E sabemos que todas as coisas contribuem 

juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados 

segundo o seu propósito. 

Paulo está ensinando que mesmo quando não temos nem se quer palavras para orar, 

quando não soubermos as palavras certas para orar, o Espirito Santo ora “com” e “por” 

cada uma de nós, e o nosso Deus responde. Não precisamos ter medo de nos 
aproximarmos do nosso Deus, mesmo quando não sabemos nem o que dizer. O Espirito 

Santo intercede por nós, segundo a vontade do Pai – (26) “E da mesma maneira 

também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que 

havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com 

gemidos inexprimíveis.” 

Um outro ponto muito interessante é que tudo que enfrentamos, ainda que não 

compreendamos enquanto estamos vivendo, será para o nosso bem: (28) “E sabemos 

que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 

Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” – O nosso Deus, que 

é um pai bondoso, sempre trabalha para o nosso bem, não apenas em eventos isolados. O 

texto é claro em mostrar que “todas as coisas” contribuem para o nosso bem. Deus tem 

todo o poder para transformar todas as circunstâncias que nos rodeiam, afim de nos sejam 
benéficas. Agora, estas coisas não serão para nos deixar felizes muitas vezes, mas, para o 

nosso bem e para cumprir os propósitos de Deus. Nunca esqueça: mesmo com a dor 

ou aflição, Deus este cuidando de nós em cada uma delas e quando nos faltar 

forças para orar, Ele intercede por nós! Vamos as nossas perguntas para Reflexão e 

compartilhamento: 
 

1 – Em algum momento de sua jornada cristã, você esteve mais perto de sentir a solidão 

e o desespero, de se achar separado de Deus? Compartilhe 
 

2 – Compartilhe com o seu pequeno grupo, como você sente ao saber que quanto lhe falta 

forças para orar o Espirito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis? 
 

3 – Quando você viu o nosso Deus tirar “algo bom” de uma situação que você julgava 

ruim? Compartilhe. 
 

4 – Como você pretende encarar no restante desta semana as situações desafiadoras de 

sua jornada? 



 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

 

Temos acompanhado atentamente as notícias sobre o coronavírus (COVID-19). Para 

muitas pessoas, esse fato tem causado ansiedade e medo. Mas a pergunta é: devemos ter 

medo? A Palavra de Deus nos responde: "(...) não vos assusteis, porque é necessário assim 

acontecer, mas ainda não é o fim". (Mt 24:6) 
 

Oremos por um sentimento de paz em meio às circunstâncias. Isso não quer dizer 

que sejamos passivos ou descuidados; ao contrário, devemos lembrar que é importante a 

manutenção dos cuidados básicos de higiene pessoal recomendados pela OMS e pelo 

Ministério da Saúde, que incluem lavar as mãos frequentemente, especialmente após 

contato direto com pessoas, utilizar lenços descartáveis, cobrir nariz e boca ao tossir ou 
espirrar, não compartilhar objetos pessoais como talheres, copos e garrafas e evitar 

contato com pessoas que tenham algum dos sintomas. 
 

Ore por aqueles que lutam contra a doença, pelas famílias que perderam entes 

queridos. Louve ao Senhor pela recuperação dos doentes e pelo desenvolvimento das 

pesquisas de vacina e tratamento. 
 

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha 

face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu 

pecado e curarei a sua terra".  - 2 Crônicas 7:14 

 
 

 
 

DESAFIO DA SEMANA: Estar com a nossa mente ocupada com coisas boas que agradam 

o Senhor como nos ensina o apostolo Paulo. 


