
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A ORAÇÃO – PARTE 1 
 

QUEBRA GELO -  Use o “Compartilha” 
APRESENTAÇÃO - Os membros se apresentam 
LOUVOR - Cantem juntos 2 canções 
AVISOS - Atenção aos eventos da Igreja Família. Participe! 

 
“Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para 
mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. ” 
Lucas 18:1 
 

“A oração deve ser uma prática diária, até que se torne um hábito” 

 
A vida cristã é fortalecida através da oração. É na oração que cultivamos o 
relacionamento com Deus e podemos compartilhar com Ele todos os nossos 
anseios e dificuldades e essa necessidade deve ser suprida diariamente 
(Leia 1Pe. 5:7-8).  
 
COMPARTILHANDO 
Estimule a interação dos participantes: 

 Quais são as suas principais dificuldades quando se trata de 
oração? 

 Você̂ já́ teve alguma oração respondida pelo Senhor? Compartilhe 2 
situações. 

 Você̂ tem orado para a salvação de alguém? 
 
 
 

DESAFIO SEMANAL 

 Você̂ deve orar 15 minutos todos os dias até́ o próximo encontro; 

 Separe um dia da próxima semana para orar apenas pelas pessoas, 
não ore por você̂; 

 Escolha alguém que você̂ deseja que alcance salvação neste ano e 
ore por ela durante a semana. 

 

A ORAÇÃO – PARTE 2 
 

RELEMBRANDO 

 Comente os desafios da lição A ORAÇÃO – PARTE 1 

 Comece perguntando como os participantes desenvolveram os 
desafios e quais as dificuldades que tiveram. 

 
TEXTO BÍBLICO  
Atos 12:5-12 

 
Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a 
Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a 
julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas 
algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere.  
 
Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. 
Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se! ", disse ele. 
Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se 
e calce as sandálias". E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Ponha a 
capa e siga-me". E, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que 
se fazia por meio do anjo; tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira 
e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. 
Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram.  
 
Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente, o anjo o 
deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, 
que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de 
tudo o que o povo judeu esperava". Percebendo 
isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado 
Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Atos 12:5-12 

 
“Filhos mudos são uma agonia para os seus pais, não seja um filho 
mudo diante de Deus”  Charles Spurgeon – Pastor e escritor 
britânico 

UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,  
ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!  
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Se desejamos ver os milagres que a igreja primitiva viu, precisamos nos 
voltar à oração. Quando o homem não cultiva uma vida de oração diária a 
sua espiritualidade é afetada e o seu relacionamento com Deus 
enfraquecido o levando assim ao encontro do pecado e morte espiritual 
(Leia Tg. 5:15). 

 
Quando temos um relacionamento com Deus enfraquecido, não 
conseguimos compartilhar o evangelho, somente conseguimos levar a 
verdade do reino de Deus, quando essa verdade é uma verdade para nós 
de fato. Através da oração, temos comunhão com Deus e nossa comunhão 
com Deus se reflete no dia-a-dia quando apresentamos a Deus o nosso 
próximo (Leia Atos 2:46-47). Orar para Deus resgatar os perdidos é um 
dever nosso. 

 
COMPARTILHANDO 
Estimule a interação dos participantes: 

 

 Qual o melhor horário do dia para você realizar as suas orações e 
porquê? 

 Compartilhe com o pequeno grupo quais milagres você já viu através 
da oração. 

 Você já orou por alguém que se converteu depois de algum tempo? 
Como foi essa experiência. 

 
DESAFIO SEMANAL 

 Convide alguém durante a próxima semana para orar com você; 

 Durante a próxima semana pergunte se alguém do seu 
trabalho/vizinhança/ escola precisa de oração por uma causa 
específica e ore por ela; 

 Separe um dia da próxima semana para orar apenas pelas pessoas, 
não ore por você; 
 

Ore pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os 
membros do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 
 
 
 
 

AVISOS 

SEMANA DO CLAMOR 

 
06 A 09 DE MAIO 

10 A 13 DE JUNHO 

Domingo às 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo  
 

HOMENS EM FOCO 

 
16 DE ABRIL 

Segunda às 19h30 – Templo 
Tema: Enche-me de Ti 

Pr. Diego Issacar 
 

RESOLUÇÃO DE TODA 
MULHER 

 
23 DE ABRIL 

21 E 28 DE MAIO 
25 DE JUNHO 

Segunda às 20h – Templo 
 

LOVE NO SERTÃO 

 
27 A 29 DE ABRIL 

INFO: +55 31 3384-3915 
PARTICIPE! 

 

CURSO DE BATISMO 

 
29 DE ABRIL (ÍNICIO) 
03, 13 E 20 DE MAIO  

INFO: +55 31 3384-3915 
 

SHOW DE TALENTOS 
MOCIDADE 

 
19 DE MAIO 

Sábado às 19h30 
INSCRIÇÕES: R$ 10,00 – BÁRBARA OU IGOR 

  

 

SEGUNDA| 20H TERÇA | 15H QUARTA | 19H30 SEXTA | 20H SÁBADO | 20H DOMINGO | 9H 
DOMINGO 

10H, 17H E 19HH 

MULHERES 
INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 

TARDE DE MILAGRES 
Templo 

NOITE DA UNÇÃO 
Templo 

ADOLESCENTE 
CENTRAL 

Templo 

MOCIDADE CENTRAL 
Templo 

ESCOLA BÍBLICA 
Templo 

Anexo Administrativo 

CULTO DA FAMÍLIA 
Templo 

 


