
 

 
 

02 – ORAÇÃO 

Quebra Gelo – VARRENDO O QUE É RUIM - Pegue uma vassoura e fale para cada um “varrer” da sua vida 

coisas que não agradam a Deus e que não querem mais. Neste quebra-gelo, temos a oportunidade de conhecer o 

coração uns dos outros para que possamos orar mais tarde; também é um período de alegria, pois sempre há alguém 

que “varre” de forma engraçada ou diferente! 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 

- Ore ao Senhor pelo hospedeiro do seu PGM. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) – “Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde.” 

Salmo 3.4 
 

  Em continuidade a nossa Série: Compreendendo nosso DNA, no último domingo o Pr. Marcos Azevedo 

nos abençoou sobremaneira na ministração da Palavra, nos apresentando mais um pouco sobre o valor da 

ORAÇÃO. Temos aprendido que o nosso DNA como Igreja de Jesus, são características que nos relaciona com 

Cristo. São as marcas de Cristo que serão identificadas em nós como Igreja. Quais seriam então nossas 

características como Comunidade Batista HOPE. Começamos pela HOSPITALIDADE e no último domingo 

aprendemos sobre a ORAÇÃO. 

 Oração é o meio de comunicação entre a criação e o criador. É a maneira pela qual Deus nos ouve. É 

dialogar com Deus. Então a oração na vida de um discípulo de Jesus deve ser algo natural. É algo que devemos 

ansiar todos os dias. Como o Salmista nos ensina: “Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte 

me responde.” Salmo 3.4 – Jesus é o nosso maior exemplo. Ele mesmo sendo Deus, todos os dias buscava ao 

Senhor. E em um dos seus momentos mais desafiadores, que foi no Jardim do Getsêmani, ele estava em oração 

buscando o Pai, diante de tanta pressão e desafios. Tiago nos mostra a importância da oração do Justo: “Portanto, 

confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo 

é poderosa e eficaz.” – Tiago 5.16. 

 Por que orar? Bill Hybels em seu livro: “Ocupado demais para deixar de Orar” nos ensina: “...descobri ao 

longo de uma vida de oração cultivada é que a maior emoção de uma vida de conversa com Deus é a 

DIFERENÇA QUALITATIVA OPERADA NO RELACIONAMENTO COM ELE.” - Mais do que respostas, 

mas crescer em relacionamento com o Pai é uma das maiores vitórias em nossas vidas que alcançamos através da 

oração. Agora a grande pergunta é: COMO FAZER DA ORAÇÃO ALGO INDISPENSÁVEL E 

PRAZEROSO?  

 TENHA UM LOCAL ESPECÍFICO - “Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, 

Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava.” Mc. 1.35 

 NÃO TENHA DISTRAÇÕES - “Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que 

está em secreto...” Mt 6.6 

 TENHA INTENCIONALIDADE - “Senhor, tu me sondas e me conheces...” Salmo 139. 
 

“Oração é compreender que a paz perfeita vem somente através de um relacionamento com o próprio 

Pacificador” - Bill Hybels 
 

Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Compartilhe com o grupo, qual sua última experiência de resposta de oração? 
 

2 – “Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto...” Mt 6.6 – Por 

que temos tantas dificuldades em sermos intencionais no nosso tempo de oração? Como lidamos com as distrações? 

Compartilhe.  
 

3 – Como fazer da Oração algo indispensável e prazeroso em nosso dia a dia?  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) - Este é um momento muito 

precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, é tempo de orarmos uns com outros. Multiplique em 

duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana.  
 

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

- INSTITUTO HOPE - Queridos irmãos, com alegria, já iniciamos as atividades do Instituto Hope - Você que 

sempre sonhou em tocar: violino, flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone, violão e teclado, chegou esta 

grande oportunidade. Entre agora em contato com o nosso Ministro de Música, irmão Josimar Barbosa (61) 98609 

9501 e faça sua inscrição. Será uma grande bênção e você não pode ficar de fora! 
 

- BUSCA ATIVA – Neste Sábado, dia 16/02, as 15h tem alguém esperando por você! Viva uma experiência 

extraordinária, ser benção na vida de alguém. BUSCA ATIVA na Cristolândia DF. Nossa Igreja estará presente e 

você não pode ficar de fora! 
 

 - FORMAÇÃO DE LIDERANÇA - Vem aí nosso primeiro encontro de líderes do ano de 2019, será no sábado, 

dia 23 de fevereiro a partir das 18:30min na HOPE. Você líder, líder em treinamento, hospedeiro, mobilizador de 

missões no PGM e demais interessados não podem faltar. Esperamos você e a liderança do seu PGM! Marque já 

na sua agenda! 
 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA – Domingo é dia e EBD. Venha crescer na Palavra! Próximo 

domingo, as 17h teremos o terceiro encontro do Módulo I da nossa Escola Bíblica Discipuladora - Encontro 3 – O 

ser em pecado: Os humanos seduzidos pelo orgulho. Venha está conosco as 17h deste domingo. Esperamos você. 

Venha estudar este módulo conosco! 
 

 - CAIXINHA DA GRATIDÃO - No último domingo, você e sua família vão receberam uma caixinha da 

gratidão. A cada semana você será desafiado a colocar na caixinha o motivo de gratidão da semana. Pois na quinta-

feira dia (28/11) no Dia Mundial de Ações de Graças iremos celebrar em família as grandes bênçãos do ano de 

2019. Um ano de gratidão é escrito a cada semana com um coração agradecido a Deus por todas as coisas! 
 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA 

Que nota você daria a sua vida de oração? A partir da sua nota, o que precisa acontecer nesta semana? 


