
 

ASSUNTO DA SEMANA: O amor que ora 

Curitiba,10 de novembro de 2019 

Objetivo do encontro: Mostrar como a oração pode nos ajudar a amar mais. 

Para o líder: Líder, o amor é o melhor presente que temos para dar a Deus e aos outros. Não é algo 

pequeno, pois o amor é o meio pelo qual cumprimos todo o nosso dever com Deus e com o nosso 

próximo. Nosso amor por uma pessoa pode parecer ser uma pequena ação, mas é o maior dom de 

todos. (1 Coríntios 13:13)  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO  

Amar ao próximo como a si mesmo 

Material: papel e caneta 

Desenvolvimento: Peça que cada um escreva seu nome e de um animal que gostaria de ver o seu 

irmão da direita imitar. Diga que a imitação é obrigatória. Depois de receber a folha preenchida, o 

líder informa que não é o irmão da direita quem vai fazer a imitação e sim quem escreveu.  

Lição: As pessoas podem pedir uma imitação difícil ou que coloque o irmão em situação difícil, mas 

no final quem tem que imitar é o que pediu. Ao final quem estiver a frente do quebra gelo aproveita 

para enfatizar que não devemos colocar um irmão em situação difícil. Não deseje ao outro o que você 

não quer para você.  

 

 
20 MINUTOS 

1. Jesus, Essência do Louvor 

2. Leia: I Coríntios 13 

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que? 

4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação.  

5. Tu somente és Deus 

 

 

 



6. RESUMO DA MENSAGEM -  Pr. Michel Piragine 

O AMOR QUE ORA - Atos 2: 42-47 

INTRODUÇÃO  
Os que formavam a Igreja primitiva em Jerusalém tinham uma vida marcada pelo senso de 

comunidade, pois repartiam os seus bens, vendiam suas propriedades e bens materiais e os davam à 

Igreja, para a divisão dos recursos entre todos do grupo. O amor era a marca registrada desta igreja, 

eles cuidavam uns dos outros, eles perseveravam mesmo em meio as perseguições. Esta igreja 

continuava amando por causa da oração, conforme lemos em Atos 1: 14.  

Como a oração pode nos ajudar a amar mais: 

 

1. Perseverança - 
Eles não somente oravam, mas perseveravam em oração. Quando entramos na presença de 

Deus em oração o nosso amor cresce e nos ajuda a amar. Jesus comparou a importância da 

perseverança na oração com a insistência de uma viúva desamparada. Ele realmente estava fazendo 

uso de uma realidade bem conhecida de seus ouvintes, quando falou da viúva que procurou um juiz de 

sua cidade para que ele julgasse sua causa. Mas esse juiz era mal e não queria atender ao seu pedido. 

No entanto, aquela mulher foi perseverante e não desistiu diante da opressão de seu adversário e nem 

mesmo diante da recusa do magistrado iníquo. A viúva mostrou tanta resiliência e importunou o juiz 

de tal forma que no fim ela acabou sendo atendida. Em sua narrativa, Jesus faz questão de destacar 

que a mulher teve seu pedido atendido não por causa da bondade do magistrado, mas por sua 

persistência. 

 

2. Atitude prática – 

A oração é uma atitude prática do amor. A mulher siro-fenícia tem um testemunho de fé e 

atitude prática, ela clamou, suplicou e se humilhou totalmente, chegando até se menosprezar para 

chamar a atenção de Jesus. Era o reflexo da dor de uma mãe ao ver sua filha atormentada por uma 

prisão espiritual, mas Jesus não deu resposta alguma para aquela mãe aflita. E esse silêncio de Jesus 

se constitui no paradigma do silêncio divino. E realmente há momentos que os céus parecem se 

fechar. Há situações difíceis que passamos e nós oramos, clamamos, porém surpreendentemente não 

há resposta, há um silêncio. Mas algo acontece que faz com que Ele retorne imediatamente à Sua 

missão salvadora. E tudo é reiniciado por um clamor e pedido. Ninguém que vai a Jesus é lançado 

fora (João 6.37), contudo, como a mulher siro-fenícia todos têm que vencer as barreiras para chegar a 

sua presença. 

 

3. Muros são quebrados –  
Quando oramos o amor de Deus é renovado em nosso coração, e os problemas que vão 

minando nossa mente e coração vão sendo transformados por esse amor. Os muros de inimizades e 

preconceitos são quebrados e caem. Os casamentos e as famílias serão restauradas. Muros serão 

derrubados e haverá perdão se perseverarmos em oração. Essa atitude de fé irá influenciar situações e 

indivíduos, como também seremos transformados durante esse processo. 

 

CONCLUSÃO –  
Quando oramos de maneira insistente provamos a fidelidade de Deus, nosso Pai, que é justo 

juiz que vai julgar as nossas causas. Não deixe de bater na porta, quando batemos o Pai nos escuta, e 

atende o que humanamente não há nada o que fazer. E você, vai bater à porta do Pai? 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Porque o hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus, escondidos na 

intimidade e no relacionamento com Ele? 

b) Porque quando amamos oramos e quando oramos aprendemos amar?  

c) O que você pode falar sobre: “uma oração é como uma atitude prática de amor”? 

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

https://brasilgospel.club/jesus/parabolas/joio-e-trigo-a-parabola-do-joio-e-do-trigo/
https://brasilgospel.club/antigo/genesis/bereshit-bara-elohim/
https://brasilgospel.club/jesus/milagres/o-tanque-de-siloe-o-cego-de-nascenca/
https://brasilgospel.club/antigo/genesis/nao-bom-homem-so/
https://www.jesuseabiblia.com/estudos-biblicos/estudo-sobre-intimidade-com-deus/


a) Quais foram os ensinamento que aprendemos sobre a perseverança da viúva e da mulher 

sírio fenícia. O que elas tinham em comum e o que tiveram que enfrentar para alcançar o que 

precisavam? 

b) Porque o poder sobrenatural da oração é capaz de mudar qualquer situação por mais difícil 

que seja? Cite um exemplo que você conheça.  

c) Através da oração, podemos derrubar muros de inimizades, separações e outras situações 

que nos afligem? Porque? 

  

3– Checagem 

 Portanto, se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, na sua família, casamento, 

enfim, se deseja ver tudo ao seu redor mudar: Ore! Peça ajuda a Deus para orar pelas pessoas e Ele lhe 

infundirá amor por elas. Quando oramos essa ação se tornará a nossa maior bênção! Você faz isso 

com frequência ou reluta com argumentos lançados em sua mente para impedir que a restauração 

aconteça. “Em tudo, por oração e súplica, junto com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições 

a Deus.” (Filipenses 4: 6)  

Aproveite toda oportunidade para falar com Deus, pois dessa forma você continuará sentindo a sua 

presença bem perto abençoando a sua vida e de todos por meio do amor.  

15 MINUTOS  

Precisamos falar e demonstrar o amor. O 4K – Amor em alta definição, quer espalhar o amor pela 

cidade em diversas ações. Faça também nesta semana ações que promovam o amor e acolhimento de 

Jesus, para que vidas possam ser transformadas e restauradas. Você pode mudar com Jesus uma 

história.  

 

10 MINUTOS 

Oremos pelas necessidades individuais de cada um. Oremos pelo avivamento da nossa nação. Oremos 

pelos líderes da nossa igreja e nação. Oremos pelos irmãos que passam por enfermidades físicas e 

espirituais. Oremos pelos não convertidos da nossa família e amigos. Oremos pela paz no Brasil. 

Oremos pela multiplicação de nossa célula. 

 

 

 

https://www.jesuseabiblia.com/versiculos-biblicos/versiculos-sobre-familia/
https://www.jesuseabiblia.com/estudos-biblicos/estudo-biblico-sobre-casamento-cristao/


 
 

 


