
 

 
 

33 – CLAMANDO PELO BRASIL 

Quebra Gelo – Qual a sua maior alegria em ser brasileiro? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte deste PGM 

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

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 

Tempo da Palavra (20 min) –  “E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar 

a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e 

sararei a sua terra” - 2 Crônicas 7.14 

Essa é uma promessa maravilhosa, porém condicional. Ao iniciar a frase com “se”, Deus deixa claro 

que as bênçãos ali prometidas dependem de algumas atitudes nossas. Pelos versículos anteriores, notamos que 

a promessa de Deus é Ele voltar a agir em nosso favor depois de um tempo de reprovação. Deus está sempre 

pronto a trocar juízo por bênção, a depender de nossas atitudes. A expressão “povo que se chama pelo meu 

nome” revela que Deus se identifica com Seu povo, com quem mantém essa relação de disciplina amorosa: 

“(...) O SENHOR, teu Deus (...) trocou a maldição por bênção, porque o SENHOR, teu Deus, te amava” 

(Dt 23:5). Não restam dúvidas de que os tempos difíceis que estamos vivendo no Brasil são por causa do seu 

distanciamento de Deus. A restauração do nosso país começa pelo relacionamento entre Deus e Sua igreja, 

que se refletirá na reconciliação da própria nação com o Senhor. 

Quando Deus quer agir no meio do Seu povo, Ele o convoca a orar. Se Deus agisse antes da oração, o 

povo poderia pensar que ter ou não um relacionamento saudável com Ele por meio da oração não fazia 

diferença e que as bênçãos viriam de qualquer forma. Sem oração, o povo dificilmente achará que venceu pela 

ação de Deus, e a tendência é acreditar que conseguiu pela própria força. A oração diz para Deus que nós 

abrimos mão de toda esperança em nós mesmos para depender somente dEle. O objetivo da oração é que 

Deus, e não nós, seja glorificado quando a bênção chegar: “Ajuda-me, SENHOR, meu Deus; salva-me, pelo 

teu amor. Para que saibam que isso vem da tua mão, e que tu o fizeste, SENHOR.” (Sl 109.26,27).  

Perguntas para Reflexão: 

 

1. Quando oramos, estamos demonstrando para Deus que o amamos, que queremos passar tempo com Ele e 

que dependemos do relacionamento com Ele para a vida. Quando não oramos, dizemos para Deus que já temos 

tudo o que precisamos, inclusive a força para vencer o pecado. A sua vida de oração tem sinalizado para 

Deus que você depende totalmente dEle? 

2. Como igreja, precisamos orar pelos desafios deste tempo. Sem o auxílio de Deus, corremos o sério risco de 

sermos influenciados pelo materialismo, pelo relativismo moral, pela destruição da família e pela 

sensualidade. Em um contexto de batalha espiritual, Paulo alerta: “(...) com toda oração e súplica, orando em 

todo tempo no Espírito e, para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos” 

(Ef 6.18). A oração ou a falta dela pode determinar se vamos ficar de pé ou cair. Se toda a sua igreja 

imitasse a sua vida de oração, estaria mais perto de vencer ou de perder essa batalha?   

3. Nosso alvo é ver Deus glorificado no Brasil; é ver a idolatria dar lugar à adoração ao único Deus vivo. Se 

a corrupção, a pobreza, a criminalidade e a injustiça acabarem em nosso país e tudo for atribuído ao homem, 

não teremos cumprido integralmente a nossa missão. Qual é a importância da oração para a transformação 

do Brasil? Sem oração, para quem poderá ficar a glória dessa transformação?   



Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min): Nesta semana nosso período 

de oração virá depois do período da palavra. Multiplique em duplas e compartilhe com sua dupla de oração 

sua experiência de leitura da Bíblia e oração da semana. Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi 

a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que não conseguiram, anime os que não 

tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. Veja alguns pedidos específicos para você e seu PGM 

intercederem hoje: 

1. Ore por si mesmo, para que Deus o ajude a melhorar a sua vida de oração; para que encontre 

cada vez mais alegria em seu momento a sós com Ele; para que Deus guarde seus pés de tropeçar, 

prejudicando seu testemunho para as pessoas que o observam. 

 

2. Ore por sua igreja, para que tenha mais fervor na oração; para que não apenas fale sobre a 

importância da oração, mas para que ore de fato; pelas pessoas da cidade, para que sejam 

alcançadas pela evangelização discipuladora e se convertam ao Senhor Jesus.  

 

3. Ore pelas igrejas do Brasil, para se despertem ainda mais para a oração como forma de 

glorificar a Deus na transformação da nossa pátria. 

 

4. Ore pelo Brasil, para que a glória de Deus brilhe mais forte a cada dia em solo brasileiro; para 

que a vontade de Deus prevaleça assim em nossa terra como é no céu; para que o Brasil 

reconheça que Jesus Cristo é o seu único Senhor, para a glória de Deus Pai. 

 

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

 

- Missão em Ação – Próximo sexta-feira teremos vigília e busca ativa na Cristolândia. Se você deseja 

participar fale com o irmão Felipe ou a irmã Silvia. Será uma grande bênção. 
 

- Coral HOPE – Você não pode ficar de fora dos ensaios do nosso coral para apresentação de Natal. Se você 

ainda não está envolvido, fale com o irmão Josimar e participe. Será uma grande benção! 
 

- Celebração Dominical – Próximo domingo não teremos a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Em virtude 

de toda a movimentação das eleições, teremos apenas a nossa Celebração as 18:15h. Você não pode ficar de 

fora! 
 

- Oferta Missionária Individual – Queremos lhe convidar a nos próximos dois domingos entregar a sua 

oferta pessoal para a mobilização missionária Movidos pela Graça. Nosso alvo como igreja é de R$ 5.000,00. 

Com a participação de todos poderemos até mesmo ultrapassar. Ore por isso. 
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