
  
 

 

ORAÇÃO E PERDÃO 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que moram na casa que hoje recebe O Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

Salmo 9. 1 e 2 - “Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti 

quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.” 
 

Tempo da Palavra (25 min) – Marcos 11. 20-26 
 

O texto que iremos conhecer mais em nosso encontro de hoje é Marcos 11.20-26. Um texto que nos fala sobre 

oração e perdão. Mas o seu contexto, podemos ver Jesus e seus discípulos voltando a Jerusalém. E os 

discípulos veem a figueira morta. Em vez de falar sobre o fracasso do velho sistema religioso que existia 

(escribas e fariseus – vida de aparência) representado pela figueira seca, Jesus fala sobre a nova comunidade 

que Ele estava criando e que vive pela fé e pela oração. Jesus da aos discípulos uma lição preciosa sobre o 

poder da oração. Vamos ao textos ouvir as Palavras de Jesus: 
 

20 Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. 21 Então 

Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha; a figueira que amaldiçoaste secou. 22 Jesus lhes 

respondeu: Tende fé em Deus. 23 Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e 

lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. 24 Por 

isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e o tereis. 25 Quando 

estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que 

está no céu vos perdoe as vossas ofensas. 26 (Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que está no 

céu, não vos perdoará as vossas ofensas.) 
 

1. Compartilhe com o grupo, o que vem ao seu coração ao ouvir estas palavras de Jesus: “Tende fé em Deus. 

23 Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar 

no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito.” 
 

2. O que Jesus ensina para você hoje ao dizer: 24 Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, 

crede que já o recebestes, e o tereis. – Compartilhe 
 

3. Jesus nos ensina que para termos nossas orações respondidas precisamos dar passos em direção ao perdão. 

25 Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso 

Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. 26 (Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que 

está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas.) - Perdoar é uma decisão. Compartilhe com o grupo como 

você se relaciona com o tema perdão? 

 

No momento de oração em duplas, agora compartilhe com sua dupla de oração, algo que está 

enfrentando que você gostaria que Jesus pudesse lhe ajudar neste tempo. 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (10 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  
 

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro a servir a Deus de todo coração 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Congresso dos Juniores – próximo final de semana. Batismos dias 12 de julho. 


