
  

 

 
 

13 – ORAÇÃO – PRIMEIRA AÇÃO DA IGREJA 
 

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 e Oração (45 min) – Atos 1.14 - “Todos estes perseveravam unânimes em oração, 

com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.” 

 

 Jesus após a sua ressurreição, Ele convoca seus discípulos e lhe dá as últimas orientações. Nas suas 

últimas palavras, Jesus foi bem claro ao orientar-lhes, quais seriam os próximos passos. Compartilhar com 

outros, tudo aquilo que Jesus tinha lhe ensinado, era a grande missão, ou seja, “fazerem novos discípulos”. 

Mateus 28:18-20, Jesus diz: “Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.  Ide, portanto, fazei discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a guardar todas as 

coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.” 

 Jesus então retornar para o Pai, e os discípulos vão para Jerusalém. E ali na cidade santa, antes de 

tomarem qualquer atitude, eles vão para o lugar mais importante, o quarto de guerra, o lugar de oração. Veja 

o verso 14: “Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, 

e com os irmãos dele.” Eles de maneira unanime, buscavam a presença de Deus. Afinal a promessa do 

consolador estava por vir ainda, e assim eles buscam ao Senhor de todo o coração. O coração dos primeiros 

discípulos estavam em buscar o Senhor. Coisas grandes só serão possíveis quando buscarmos ao Senhor. 

Termos Ele como prioridade em nossas vidas. Se queremos ver vidas transformadas, precisamos buscar ao 

Senhor. Hoje nosso PGM será um pouquinho diferente. Vamos investir nosso tempo orando hoje. 
 

 

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. 
 


