
 

 
08 – A ORAÇÃO QUE MUDA A HISTÓRIA 

Quebra Gelo – Compartilhe com seu PGM uma experiência de oração onde a situação foi transformada pelo poder 
de Deus? Onde verdadeiramente o poder da oração transformou sua história. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 
- Ore por um amigo que você gostaria de ter com você aqui no 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) – “E assim Pedro estava guardado na prisão; mas havia oração incessante a Deus 

por parte da igreja a favor dele.” At 12.5 
 

 “A oração que transforma” – Este foi o tema de mais uma mensagem da série #FazendoaDiferença 
ministrada pelo Pr. Fabrício no último domingo. Somos chamados a fazermos a diferença na vida do outro através 

da oração. Somos chamados a intercessão. O Senhor não mudou, ele continua a procurar homens e mulheres que 
se coloquem na brecha como nos mostra Ezequiel 22.30: “Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e 

se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei 

nenhum”.  

Deus está à procura de intercessores. Existe uma necessidade cada vez maior por intercessores. Homens e 

mulheres que tenham uma experiência genuína de conversão. Grande amor pelas pessoas, uma profunda 
compaixão pela situação do mundo. Espírito de renúncia, grande prazer em estar na presença de Deus. Que creiam 
firmemente nas promessas da Palavra de Deus, As vagas são ilimitadas, pois as demandas são imensas, em todo o 

mundo. Deus continua buscando pessoas assim ainda hoje. Quando a Igreja se une em oração, o nosso Deus 

realiza coisas extraordinárias. 

A perseguição para com os cristãos crescia em Jerusalém e nas cidades vizinhas. Os representantes de Roma 
abertamente predem alguns que pertenciam a Igreja (12.1); mandaram matar a espada Tiago, irmão de João (12.2); 
como isso agradava os judeus, eles prosseguiram nesta investida contra a Igreja (12.3); prenderam Pedro e os 

lançaram no cárcere (12.4). Pedro foi preso justamente durante a Festa dos Pães Asmos, que durava uma semana 
e sucedia a Páscoa. Era uma prisão muito estratégica, pois a cidade estava cheia de judeus de diversas regiões, mais 

do que habitual, assim Herodes poderia impressionar mais gente, o plano de Herodes, era inevitavelmente matar 
Pedro, no entanto, a Igreja começou a interceder pela vida dele - “E assim Pedro estava guardado na prisão; mas 

havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.” At 12.5 – Diante de toda esta história 

aprendemos: 
 

 A oração sincera da Igreja muda toda e qualquer situação – Deus responde o clamor da Igreja unida 
que ora. A situação de Pedro era crítica, no entanto Deus mudou a sorte de Pedro enquanto a Igreja orava.  
 

 Em respostas a prisão, Deus liberta o encarcerado – A oração produz libertação. Pedro foi libertado de 
uma prisão, no entanto, hoje o nosso Deus tem todo o poder para libertar pessoas que estão presas 

espiritualmente. Deus quer usar nossa vida para abençoar alguém que está aprisionado e afastado de Deus. 
 

 Quando você orar, creia que você receberá uma resposta de Deus -  Ore crendo que Deus pode mudar 

a situação. Devemos exercer a nossa fé, afinal temos um Deus que responde o clamor. Não se surpreenda 
com a resposta de Deus, seja grato. Ore e confie, afinal se duvidarmos não alcançaremos nada como nos 
ensina Tiago 1.6-8: “6 Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à 

onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 7 Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do 

Senhor alguma coisa, 8 sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos.” 

 
Vamos as Perguntas para Reflexão: 
 

1 – Se uma pessoa do nosso pequeno grupo fosse lançada na prisão por causa do nome de Jesus, que impacto isso 

causaria em nosso PGM? 
 

2 – Se os cristãos estavam pedindo a Deus para que Pedro fosse liberto, por que ficaram tão surpresos quando ele 
bateu a porta? Comente. 
 



3 – Se você estivesse presente nesta reunião de oração, o que este milagre representaria para você? 
  

4 – Onde você se encontra “preso” neste momento? 
 

 
 

 
 

 
 

 

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: 

 
- DESAFIO SEMANAL - Esta semana vamos concluir a leitura do quarto livro da Bíblia – Números e iniciarmos 

a leitura do livro de Deuteronômio. Venha conosco nesta jornada de fé! Vem com a gente! 
 

- ENCONTRO DA #REDE – Neste sábado, nossos adolescentes tem um encontro marcado as 20h na HOPE. A 
galera vai assistir ao filme: “Pra Salvar uma Vida”. Este é um filme que relata as escolhas e os desafios enfrentados 

pelos adolescentes. Venha estar conosco sábado. Teremos pipoca grátis! 
 

- ESCOLA BÍBLICA DISCIPULADORA - Você já faz parte do Reino de Deus? Venha crescer na Palavra 
participando da EBD – Escola Bíblica Discipuladora! Próximo domingo, as 17h cresceremos estudando mais lição 
do "Ser Discípulos" - Encontro 9 – O Ser de Cristo e o reino de Deus: O Reino inaugurado por Cristo - Esperamos 

você! 
 

- CANTINA MISSIONÁRIA – Neste domingo teremos mais uma cantina missionária, teremos Bolo no Pote 
após a nossa Celebração HOPE. Além de deliciar um saboroso Bolo no Pote, você ainda ajudará na evangelização 

dos povos não alcançados. Todo recurso será enviado integralmente para nossa Junta de Missões Mundiais ao 
término da campanha. Vem com a gente! 
 

- SEMINÁRIO MULTIPLIQUE - Atenção líderes e hospedeiros de PGMs! Dias 13 e 14 de abril na Igreja Batista 
Central de Taguatinga (DF) vai acontecer mais uma edição do Seminário Multiplique. O Pr. Milton Monte vai 

ministrar o Seminário Multiplique 1 - O que é a Igreja Multiplicadora. Se você deseja conhecer e crescer na visão 
de multiplicação intencional de discípulos marque já na sua agenda. Queremos estar com toda a nossa equipe! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

DESAFIO DA SEMANA 
Não esqueça de durante esta semana preencher o seu Cartão Alvo de Oração. Coloque pelo menos 3 

nomes de amigos ou parentes que ainda não conhecem a Jesus. 

 

 


