
 

 
        

027 – A maior forma de demonstrar amor - Orar 
 

Quebra Gelo – Compartilhe com o seu PGM qual foi o último milagre que você vive, em resposta 
à sua oração? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor pela vida dos pastores e líderes de nossa Igreja. Para que o Senhor possa 
renovar e fortalecer nossos líderes neste tempo tão desafiador. 
- Ore por nossa Campanha Missionária 2020 – Por Ele me amou. 
 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, 

inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus.” Atos 1.14 

Você já deve ter ouvido a seguinte pergunta dirigida a alguém necessitado: “eu posso fazer 
alguma coisa, além de orar por você?”. É certo que muitas vezes a pergunta é feita para esboçar 
o desejo de querer fazer algo concreto para ajudar aquele que está necessitado, mas também 
ela pode esboçar a ideia de que existe alguma coisa “maior” que se possa fazer por alguém além 
de orar. À luz da Palavra Deus, podemos garantir que a oração é a maior prova de amor que 
podemos dar a todas as pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. No último domingo 
nosso querido Pr. William Santos nos desafiou a pensarmos sobre isso. A nossa maior forma que 
podemos expressar nosso amor a alguém, é orando por ele.  

Quando olhamos para as Escrituras, notamos que a oração constituiu o primeiro movimento 
de multiplicação da igreja primitiva. No entanto, a oração muitas vezes tem sido deixada para 
segundo plano porque não desenvolvemos uma vida de exemplos de oração e, caso precisemos 
dela, chamamos alguém que acreditamos ter experiência no assunto. Pare um pouco e responda 
para você mesmo: quando tempo você investe por semana em oração? 

A igreja primitiva precisava manter um relacionamento com Jesus e a oração foi o caminho 
para conservar a chama acesa. Aquela igreja orou porque estava enfrentando muitos desafios, 
mas o maior deles era atender ao comissionamento de “fazer discípulos”. Precisamos voltar às 
práticas de oração, pois nelas aprendemos a depender totalmente do Senhor e a ouvir as 
orientações diárias dele. A igreja primitiva passou a orar - eram aproximadamente 120 discípulos 
(Atos 1.14). Pouco tempo depois desse movimento de oração, 3 mil pessoas se converteram a 
Jesus.   

Devemos orar porque Jesus orou pelos perdidos (João 17.20); porque a Palavra de Deus 
nos manda orar pelos perdidos (1 Timóteo 2.1-4); porque deixar de orar por pessoas é pecado (1 
Samuel 12.23) e porque a oração move o céu (Daniel 9.23). Estamos diante de desafios imensos, 
em nossa nação, a partir da nossa cidade, aqui do Planalto Central, temos inúmeros outros 
desafios como a Amazônia, crianças, indígenas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
na drogadição. Esses são alguns desafios que precisamos enfrentar, mas, no poder de Deus e 
por meio de nossas orações, podemos alcançar todos os desafios que estão diante de nós. Faça 
uma lista de pessoas que você pretende alcançar com a mensagem de Salvação e ore por elas 
todos os dias. Vamos neste tempo compartilhar uns com os outros: 
 

1 – Ao olhar para sua vida de oração, você está satisfeito? Compartilhe com o seu PGM como 
você lida com esta verdade das Escrituras – A necessidade que temos de desenvolver uma vida 
de oração. 
 

2 – A uma frase muito interessante: “A oração é o combustível da obra missionária” – Já ouvimos 
inúmeras histórias de obreiros que foram abençoados por meio de outros que estavam em oração. De 
que maneira você e sua família podem se envolver e desenvolverem de maneira mais efetiva 
uma vida de oração a partir de sua casa? 

 

3 – Compartilhe com o seu PGM o nome de pelo menos 5 amigos e famílias que moram próximos de 
você que estão precisando urgentemente de oração e de um encontro pessoal com Jesus. Tenha um 
tempo agora e ore por todos estes nomes apresentados. 



DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, você e seu PGM possam continuar em oração 
por esta lista de nomes, e fazer algo intencionalmente para convidar estes amigos e familiares 
para estarem no próximo encontro. O que seu PGM pode fazer? Compartilhe com seu grupo e 
vamos orara e agir! 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

ATIVIDADES DOMINICAIS –Respeitando todas as normas da Secretaria da Saúde do GDF e 
aplicando as práticas deste tempo, vamos gradativamente poder receber nossos amados irmãos. 
Em cada domingo tem sido uma grande bênção! Neste próximo domingo dia 23/09 teremos 
conosco os PGMs Em Construção e Hopendo em Fé presencialmente no templo. Vamos ter a 
lista breve com todos os nomes. Grande oportunidade de recebermos nossos amigos e visitantes.   
 

ESCOLA DE PAIS: ESCOLA DE PAIS | Você, que é pai, está preocupado com o "Novo Normal"? 
O Hope Kids está promovendo a Escola de Pais para ajudar você no cuidado com seus filhos. 
Nosso primeiro encontro será nos dias 25 e 26 de setembro. Sexta às 20 horas e sábado às 18 
horas. Faça a sua inscrição pelo link http://bit.ly/EscolaDePaisHope . As inscrições são gratuitas 
e as vagas são limitas, não perca esta oportunidade! 
 
MISSÕES NACIONAIS 2020 | Meus amados irmãos, estamos em plena campanha missionaria! 
Louvamos a Deus pela grande oportunidade der servirmos ao nosso Deus que ama o homem 
perdido. Queremos nos unir ao que Ele já está fazendo em favor do povo sertanejo. Estamos 
envolvidos em trabalhar e orar por este grande Sonho do Novo Sorriso do Sertão. Queremos 
participar da compra de uma carreta que será uma grande ferramenta para abençoar nossos 
irmãos sertanejos com atendimentos médicos e odontológicos em diversas comunidades. 
Podemos contar com o seu PGM? 
  
 

 


