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APRESENTAÇÃO

Este é um material para ser usado como auxiliar do Guia para o Ministério de Oração
Intercessora – Comunhão com Deus. Seu objetivo é incentivar o Ministério de Oração Intercessora a permanecer ativo antes e depois da Campanha dos 10 Dias de Oração, por
meio dos encontros semanais e agregando desafios mensais de oração, a fim de fortalecer
o princípio de que orar deve ser uma prática constante na vida cristã.
O Ministério da Mulher pode contribuir para que o grupo de intercessão mantenha viva
a compreensão de que Deus está próximo e não deixa Seus filhos sozinhos ou indefesos.
Deve-se lembrar sempre que “A oração move o braço do Onipotente” (PJ, 172).
“Ele jamais repele alguém que a Ele recorre com coração contrito. Nenhuma
oração sincera se perde” (PJ, 173). “Quando a Ele nos achegamos com fé,
toda súplica alcança o coração de Deus. Ao pedir Suas bênçãos, devemos
acreditar que as recebemos e dar-Lhe graças porque as temos recebido.
[...] Quando aprendermos a fazer isso, saberemos que nossas orações são
atendidas“ (DTN, 199).
Os desafios aqui sugeridos facilitarão sua inserção nesse processo de continuidade
dos 10 Dias. Há também atividades sugestivas, que podem ser adaptadas e ampliadas de
acordo com a realidade e a necessidade de cada grupo. O importante, porém, é que não
deixem de ser realizadas.
A proposta de realização está fundamentada na interatividade, para que os diversos públicos, ministérios e faixas etárias participem do ministério de intercessão e se
inter-relacionem, afinal a igreja é de todos e para todos. A ideia é que haja encontros
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semanais de oração, e que o grupo de oração envolva o maior número de pessoas da
igreja nesse ministério.
Os desafios aqui apresentados devem ser realizados durante a primeira semana de
cada mês pelos participantes do grupo de oração. Alguns capítulos do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus, foram colocados de forma aleatória, porque estão relacionados aos desafios de cada mês, os outros capítulos devem ser
estudados durante as reuniões semanais. Convide jovens, adolescentes, crianças, idosos,
homens, mulheres, meninos e meninas para participarem do Ministério de Oração Intercessora. Congregue, agregue. Faça todo o esforço para manter este grupo ativo. Incentive-os
a aproveitar todas as oportunidades para orar.
“Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas
reuniões de oração, fiéis ao seu dever, fervorosos e ansiosos por colher todos os benefícios possíveis. Aproveitarão cada oportunidade de colocar-se
onde possam receber os raios de luz do Céu” (CC, 99).
O ministério de oração também pode ser realizado em família, porém não deve negligenciar a oração individual, particular, porque é ela que sustenta a vida espiritual. Ensine os
participantes do grupo de oração que todos os dias o coração deve elevar-se secretamente
ao Senhor, durante as atividades diárias, assim como fazia Enoque que andava com Deus.
Agora, pegue a Bíblia, o Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com
Deus, este material auxiliar (Sempre em Oração) e dobre os seus joelhos, pedindo orientação ao Pai para desenvolver este precioso ministério de oração incessante.
Que o Senhor seja o direcionador dessas ações, e que haja infinitas bênçãos a serem
contadas!
Ministério da Mulher da Divisão Sul Americana.
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INFORMAÇÕES GERAIS

I. Opções para o Uso deste Material
Reunião de Oração
Pode ser realizada uma reunião de oração na igreja ou no lar de alguém, em dia e horário apropriados, para desenvolvimento das atividades sugeridas, com inclusão de tempo
para sociabilização (desjejum, lanche, almoço, jantar) antes ou depois do encontro.
Na Escola Sabatina
Esse material pode ser usado em momentos do programa da Escola Sabatina, em
público ou em classes, com a devida adaptação de tempo. Será uma oportunidade para
ensinar, incentivar e contribuir para que a igreja, coletiva e individualmente, desenvolva o
hábito de orar “sem cessar”.
Nos ensaios musicais (grupos, quartetos, corais)
As propostas sugeridas aqui podem ser utilizadas para momentos especiais de oração,
que podem ser realizados antes ou depois dos que são dedicados aos ensaios musicais.
Estes são momentos regulares, rotineiros para certo público da igreja, que também pode
desenvolver ações de formação de hábito de oração. O louvor ao Senhor deve ser permeado de prece, adoração e gratidão.
Retiro de Oração
Em algum(ns) momento(s) do ano pode-se planejar um retiro de oração, com o objetivo
de colocar em prática o estudo e as ações propostas para a formação crescente e contínua
do hábito de orar.
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Semana de Oração
As semanas de oração acontecem mais de uma vez por ano em cada igreja, por isso são
uma preciosa oportunidade para ações que envolvam os temas deste material. Em público
ou em grupos, pode-se reservar um momento para que, durante a semana, diversas atividades possam ser desenvolvidas em prol da oração incessante.
II. Estrutura Organizacional
Este material foi preparado para que a liderança de um grupo de oração possa utilizá-lo juntamente com o Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com
Deus. Adaptações podem ser feitas, para que sua utilização aconteça em diversas oportunidades de incentivo e formação de hábito de oração individual e coletiva. Com o mínimo
de preparo prévio, pode-se desenvolver as atividades sugeridas.
Em termos organizacionais, pode-se utilizá-lo assim:
1.

Trocando Experiências
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III

Esse é o momento que objetiva “quebrar o gelo” e contribuir para interação do grupo como um todo. Deve ser descontraído e ajudar os membros a se conhecerem melhor.
É importante que seja composto por participantes masculinos, femininos e de diversas
faixas-etárias, a fim de que haja empatia e compreensão de que a igreja é formada por
pessoas diferentes, porém iguais diante de Deus. Esse momento também ajuda a unir os

Pa

participantes. É importante que todos sejam encorajados a contar/trocar suas experiências.
2.

Conhecendo o Tema

Os temas estão organizados por mês e devem ser estudados junto com a leitura dos
capítulos do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus. Os conteúdos são vitais para aprendizado, discussão, reflexão proveitosa e para a realização da
atividade interativa.
3.

da

Atividade Interativa

Há também atividades sugestivas, que podem ser adaptadas e ampliadas de acordo
com a realidade e a necessidade de cada grupo.
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4.

Momento de Louvor e Oração

Este é um momento para que os participantes se dediquem ao louvor e à oração de
acordo com o tema proposto. Há várias sugestões de como realizá-lo. Algumas vezes
as orações se concentrarão em áreas específicas de necessidade; em outras, serão de
intercessão ou de natureza geral, por exemplo. O enfoque mudará, mas o objetivo é o
mesmo: incentivar O Ministério de Oração Intercessora a permanecer em oração durante
todo o ano, a fim de fortalecer o princípio de que orar deve ser uma prática constante na
vida cristã.
5.

Desafio Mensal de Oração

Os desafios são os principais fatores de motivação para a realização do grupo de oração. São ações mensais, ligadas ao tema proposto, que devem exercer influência na vida
dos membros da igreja. Contudo, os participantes do grupo de oração intercessora poderão
desenvolver algumas atividades diariamente, em sua vida devocional.
III. Material Necessário
Para desenvolver as ações propostas, você precisará de:
•

Bíblia

•

Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus

•

Material Auxiliar Sempre em Oração

•

Outros materiais citados nas sugestões mensais de oração

6.

Temas e Atividades

7.

Registro

Registre neste espaço as datas em que foram realizados estes desafios e o tema estudado do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus.
Encontro realizado em: _____/_____/______
Tema estudado: _________________________
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Desafio 1

Pr

PASSAR MAIS TEMPO EM ORAÇÃO

Tema Geral: É Tempo de Oração
Objetivo: Contribuir para que o grupo de oração entenda a importância de manter-se
constantemente em oração.
Destaque: A importância da oração

AT
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M

Este encontro pode ser dedicado à reflexão sobre o propósito da oração e sua importância
na vida do cristão.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 33: A importância da reunião de oração (p. 109)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
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Reúna os participantes em círculo e inicie dizendo o seu nome, seguido de um adjetivo que
comece com a primeira letra do nome e de alguma forma descreva a sua pessoa (Ex. Fernando feliz; Cristiane criativa; Bernardo bonito, etc.). A pessoa ao lado repete o seu “nome
e sobrenome” e acrescenta o dela. A atividade prossegue ao redor do círculo com cada
pessoa tentando lembrar o “nome e sobrenome” daquelas que a antecederam, para depois
acrescentar o seu próprio. É importante que o grupo ajude as crianças e/ou os senhores e
senhoras que, porventura, tiverem dificuldade. Será uma oportunidade interessante para
conhecimento e sociabilização.
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CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Estude o tema 33 do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão
com Deus.

2.

Lance ao grupo a pergunta inicial (p. 109). Permita as respostas, por alguns minutos.

3.

Incentive a participação de todos, para que façam suas colocações. Se for necessário, ajuste a linguagem para que as crianças entendam o tema e participem da
conversa, que deve ser breve.

4.

Selecione alguns parágrafos do tema 33 e apresente-os ao grupo.

ATIVIDADE INTERATIVA
Por que nossa igreja precisa de oração?
Material: tira de papel, caneta e uma caixinha.
Peça que cada participante forme uma dupla. Entregue uma tira de papel e uma caneta.
Peça que cada dupla escreva uma necessidade de oração que identifique na igreja. Não
esqueça de incluir todas as faixas-etárias. Após alguns minutos, sugira que as duplas
apresentem as necessidades aos demais, dobre as tiras de papel e coloque-as dentro
de uma caixinha.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Reúna o grupo e cante um louvor relacionado à oração. Ore coletivamente pelas necessidades de oração que a igreja possua.
DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Passar mais tempo em oração
Passe a caixinha entre as duplas e peça que retirem uma tira de papel. Peça que cada
dupla se organize para orar pela necessidade sorteada até o dia do próximo encontro.
Motive cada participante a passar mais tempo em oração e contar sua experiência no
próximo encontro.
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Desafio 2
PARTICIPAR DOS 10 DIAS DE ORAÇÃO E DO
EVANGELISMO DE SEMANA SANTA
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M
Tema Geral: Permanecendo em Oração
Objetivo: Incentivar a participação na Campanha dos 10 Dias de Oração e, consequentemente, no evangelismo de Semana Santa.
Destaque: Campanha 10 Dias de Oração e Semana Santa
Este encontro pode ser dedicado à reflexão sobre o objetivo dos 10 Dias de Oração e sua
relação com o evangelismo de Semana Santa*.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 34: A angústia de Cristo em oração (p. 112)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Apresente uma imagem/figura de Cristo em oração. Peça às crianças que digam o que estão vendo. Aguarde respostas. Pergunte aos adolescentes/jovens se já oraram em momento de sofrimento e como se sentiram. Incentive alguns participantes a contar brevemente.
CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Vá ao Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus e
considere o tema 34, relacionando-o aos dias da Semana Santa. Apresente as perguntas da página 112 e permita que o grupo apresente respostas e faça reflexões.
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2.

Conclua com a leitura de alguns textos das páginas 112 a 114.

ATIVIDADE INTERATIVA
Desenho Coletivo
Material: folhas de cartolina branca, lápis ou canetas coloridas
Forme subgrupos compostos por homem, mulher, idoso, adolescente, criança... Entregue
uma folha de cartolina branca para cada subgrupo, acompanhada por alguns lápis e/ou canetas coloridas. Peça que façam um desenho coletivo, ou seja, com a participação de todos,
a respeito dos temas tratados anteriormente. Relembre a relação: Campanha 10 Dias de
Oração e Semana Santa. Depois de algum tempo, permita que cada subgrupo apresente
brevemente seu desenho coletivo.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
No grupo grande, cante um louvor relacionado ao sacrifício de Cristo. Ore agradecendo ao
Senhor pela oportunidade de participar dos 10 Dias de Oração e pelos planos evangelísticos para a Semana Santa.
DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Escolher cinco pessoas e permanecer orando por elas durante o ano
Peça que cada participante do grupo de oração escolha cinco pessoas por quem irão interceder e, se for possível, envolva-as nas atividades dos 10 Dias de Oração e convide-as
para os momentos evangelísticos da Semana Santa. Podem ser não adventistas ou ex-adventistas, pessoas que posteriormente também podem fazer parte de um programa de
Reencontro realizado pela secretaria.
*As datas da Semana Santa variam de ano para ano, e devem ser adequadas ao calendário,
mas as atividades sugeridas podem permanecer as mesmas. Sua realização é atemporal.
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Desafio 3
ORAR PELAS MULHERES DA IGREJA

AT

M
Tema Geral: Orando por Mulheres

M

Objetivo: Orar pelas mulheres da igreja, seus diversos desafios e necessidades.
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Destaque: Dia Internacional da Mulher
O propósito deste encontro é pensar nas mulheres que fazem parte da igreja, valorizá-las
e orar por elas: vida, desafios, escolha do cônjuge, casamento, saúde, filhos, atividades acadêmicas e/ou profissionais, etc.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 05: Pelo que orar (p. 25)

M

TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Apresente um vídeo ou diversas imagens de mulheres e suas atividades nos dias de hoje.
Depois pergunte ao grupo: “O que a mulheres de hoje precisam?“ Aguarde algumas respostas. Leia a “Pérola Bíblica” da página 25 do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus, pedindo a todos que acompanhem em suas Bíblias. Peça a uma
mulher que relate brevemente uma experiência de oração, contando como o Senhor atendeu a uma necessidade pessoal, familiar, profissional... Pode ser combinado previamente.
CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Faça ao grupo a pergunta do Tema 05 do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus (p. 25). Permita que o grupo apresente respostas
e faça reflexões.
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2.

Relacione as reflexões ao Dia Internacional da Mulher, considerando a importância da oração para a vida cotidiana da mulher cristã.

3.

Destaque alguns textos apresentados nas páginas 25 a 27.

4.

Peça que os homens e as crianças também se pronunciem e façam suas colocações. Se for necessário, ajuste a linguagem para que os menores entendam o
tema e participem da conversa, que deve ser breve.

ATIVIDADE INTERATIVA
Mulheres da Minha Igreja
Material: folha branca, lápis ou canetas coloridas
Entregue uma folha em branco para as crianças e peça que desenhem mulheres da igreja.
Pergunte aos adolescentes e jovens quais as mulheres da igreja que eles conhecem. Peça
que escrevam o nome delas e apresentem aos demais. Dê oportunidade para que as outras
pessoas também digam nomes de mulheres que fazem parte da igreja, mas acrescentem
características: casada, solteira, viúva, sozinha, cônjuge não cristão, jovem, adulta, idosa, tem
dificuldades financeiras, tem filhos, está em sofrimento ou doente, vem sempre à igreja,
está ausente, precisa de ajuda espiritual, precisa envolver-se em algum ministério... (acrescente o que acreditar necessário). Peça que escrevam e entreguem a você.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Cante com o grupo um louvor relacionado ao poder de Deus, relembrando os textos do
Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus. Depois pergunte às
mulheres presentes quais seus desejos e/ou necessidades de oração. Ore por elas.
DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Orar pelas mulheres da igreja
Apresente a lista entregue no final da Atividade Interativa e considere a realidade feminina da igreja e suas diversas necessidades (casada, solteira, viúva, sozinha, cônjuge não
cristão, jovem, adulta, idosa, tem dificuldades financeiras, tem filhos, está em sofrimento ou
doente, vem sempre à igreja, está ausente, precisa de ajuda espiritual, precisa envolver-se
em algum ministério...). Peça que cada um diga por qual mulher orará até o dia do próximo
encontro. Anote em sua lista. Dependendo da necessidade, algumas visitas de oração também podem ser feitas a essas mulheres.
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Desafio 4
ORAR POR ORAÇÕES MAIS SINCERAS E
MENOS EGOÍSTAS

AT
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M
Tema Geral: Cuidado ao Orar
Objetivo: Compreender que existem algumas orações que não são do agrado de Deus,
mas que com Seu auxílio podemos identificá-las.
Destaque: Qualidade da Oração
Neste encontro será importante conhecer e pensar sobre os tipos de oração que não agradam a Deus e maneiras de evitá-los.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 14: Orações egocêntricas (p. 52)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Apresente ao grupo uma notícia (jornal ou internet) que esteja relacionada ao egoísmo e/
ou à presunção. Converse sobre as atitudes egoístas e/ou presunçosas veiculadas, envolvendo as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos, para que deem suas
opiniões. Por fim, pergunte a todos: “Será que esta notícia ou este tema tem alguma relação
com a oração?”
CONHECENDO O TEMA
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Peça a alguém do grupo que leia o texto bíblico mencionado na página 52 do
Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus (Tiago 4:3).
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2.

Faça ao grupo a pergunta do Tema 14 do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus (p. 52). Permita que o grupo apresente respostas
e faça reflexões.

3.

Destaque e apresente alguns textos das páginas 52 a 54.

4.

Converse com o grupo sobre os tipos de oração que não agradam a Deus e relacione-os com a notícia apresentada no início do encontro.

ATIVIDADE INTERATIVA
Egoísmo, não!
Material: pirulitos embalados
Forme um círculo com todos os participantes do grupo e entregue um pirulito (com embalagem) para cada um. Oriente para que aguardem. Assim que todos tiverem recebido diga:
‘Agora ninguém mais poderá sair do lugar e deverão seguir as minhas instruções. Segurem
o pirulito com a mão direita. Coloquem a mão esquerda para trás, porque ela não poderá
ser usada. Estiquem o braço direito para frente e não dobrem mais este braço. O único
movimento que podem fazer é com o corpo, para a direita ou para a esquerda. Quem dobrar o braço será retirado da roda’. Certifique-se de que todos entenderam e veja se estão
fazendo corretamente. Continue: ‘Agora, desembrulhem o pirulito que está na mão direita’.
É provável que uma pequena confusão comece a acontecer, porque os participantes darão
conta de que não conseguirão remover a embalagem do pirulito. Aguarde alguns minutos
até que alguém encontre a solução (ajuda do amigo ao lado para abrir a embalagem) e haja
ajuda mútua.
IMPORTANTE: pode ser que as crianças não encontrem a solução, por isso é preciso dar
dicas ou tomar a iniciativa, pedindo ajuda à pessoa ao lado.
Para concluir a atividade, converse com o grupo relacionando o tema 14 do Guia para o
Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus (p. 52) com a dinâmica.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Cante um louvor que faça referência à entrega do coração a Deus. Pedir ao grupo que se
organize em duplas e um ore pelo outro.
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DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
•

Orar de acordo com a vontade de Deus.

•

Pedir ajuda ao Senhor para ser menos egoísta.

•

Orar pelos doentes e visitá-los (em casa ou no hospital).
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Desafio 5
ORAR PELAS FAMÍLIAS E PELAS MÃES DA IGREJA

Tema Geral: A Família em Oração
Objetivo: Relembrar a importância do culto familiar e do papel educador das mães na
vida espiritual dos filhos.
Destaque: Dia das Mães e Impacto Esperança
Este encontro será uma oportunidade para confirmar a importância do culto familiar e do
papel educador das mães na vida espiritual dos filhos.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 32: Culto familiar (p. 106)
Tema 30: Orações das mães (p. 154)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Leve ao grupo uma mãe que tenha um testemunho a respeito do culto familiar e dos resultados espirituais positivos que esse hábito proporciona à sua família. Peça-lhe para que
conte brevemente.
CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Apresente ao grupo a pergunta da página 106 do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus. Aguarde respostas.

2.

Leia a resposta (p. 106) e também outros textos que podem ser selecionados nas
páginas 107 e 108.
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3.

Apresente ao grupo a pergunta do Tema ‘Orações das Mães’, página 154 do Guia
para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus. Aguarde respostas. Essa pergunta pode ser direcionada às mães, às adolescentes e às jovens
(futuras mamães), porque é importante que pensem sobre o assunto e emitam
suas opiniões.

4.

Leia a resposta (p. 154) e também outros textos que podem ser selecionados nas
páginas 155 e 156.

ATIVIDADE INTERATIVA
Corrente de Bênçãos
Material: tiras de papel colorido (4x15cm), grampeador (também pode ser cola ou fita
adesiva), lápis ou caneta.
Peça ao grupo que diga algumas bênçãos que Deus tem concedido às mães e às famílias da igreja. Ouça por alguns minutos e depois entregue uma faixa de papel colorido para
cada participante. Solicite que escrevam uma dessas bênçãos em um lado da tira de papel. As crianças podem ser ajudadas pelos adultos ou podem fazer desenhos das bênçãos
mencionadas. Recolha as tiras e, junto com o grupo, prenda os papéis de modo que formem
elos de uma corrente que simbolize as bênçãos desfrutadas pelas mães e pelas famílias.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
As crianças podem apresentar um louvor para as mães e os adolescentes/jovens podem
fazer um momento de oração especial pelas famílias.
DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Orar pelas Famílias e pelas Mães da Igreja
•

Orar pelas famílias da igreja e incentivar a realização do culto familiar.

•

Orar pelos que estão sozinhos na igreja, ou seja, por aqueles cujas famílias não
são adventistas.

•

Incentivar os filhos a orarem pelas mães – filhos sozinhos podem ser “adotados”
por mães de oração e vice-versa.

•

Orar por mães que perderam filhos e/ou que têm filhos distantes.
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•

Orar por mães que são líderes do lar.

•

Orar por mães viúvas.

•

Orar por mães que estejam doentes.

•

Orar por mães que estejam estudando a Bíblia.

•

Orar pelas famílias e pelas mães que estarão envolvidas no Impacto Esperança.
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Encontro realizado em: _____/_____/______
Tema estudado: _________________________

Desafio 6
ORAR PARA FAZER SEMPRE A VONTADE DE DEUS

Tema Geral: Amor e Oração

AT

Objetivo: Compreender a vontade de Deus para nossos relacionamentos e para nossas
ações missionárias.

Fo

Destaques: Dia dos Namorados, Sábado Missionário da Mulher Adventista
Este encontro será dedicado à compreensão da vontade de Deus e ao incentivo ao cumprimento da Missão.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 39: Como podemos conhecer a vontade de Deus? (p. 127)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Faça uma breve entrevista com um casal de namorados, perguntando como percebem que
Deus está atuando em seu relacionamento. É importante que isso seja combinado anteriormente. Pode ser também um casal de namorados envolvido em ações missionárias.
CONHECENDO O TEMA
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Procedimento
1.

M

Relembre brevemente a história de Isaque e Rebeca (Gn 24). Pode ser contada
em linguagem adequada às crianças. Faça uma analogia entre o testemunho dos
namorados e a história bíblica.
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2.

Apresente ao grupo a pergunta do tema 39 (p. 127) do Guia para o Ministério de
Oração Intercessora – Comunhão com Deus. Permita que todos participem com
respostas e reflexões.

3.

Mencione também a importância de estarmos atentos à vontade de Deus para
o nosso relacionamento com pessoas que não O conhecem. Isso faz parte da
nossa missão.

4.

Leia as respostas registradas na página 127 e também outros textos que podem
ser selecionados nas páginas 128 e 129.

5.

Converse com o grupo sobre a compreensão desses textos e seus ensinamentos
sobre conhecer e viver de acordo com a vontade de Deus.

ATIVIDADE INTERATIVA
Fonte dos Desejos
Material: folhas grandes de papel ou cartolina, canetas
Providencie duas grandes folhas de papel, pode ser cartolina. Na parte superior de uma
delas escreva: “A vontade de Deus para o namoro é...”. Na parte superior da outra escreva:
“A vontade de Deus para a missão é...”.
Entregue uma caneta para cada participante e peça que escreva uma palavra em cada
cartaz, completando a frase da parte superior. Não esqueça de providenciar ajuda para a
participação das crianças. Depois que todos escreverem, mostre um cartaz de cada vez e
converse com o grupo sobre as palavras escritas. Considere mais uma vez a importância de
estarmos atentos à vontade de Deus para o nosso relacionamento e para com a pessoas
que não O conhecem. Isso faz parte da nossa missão.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Cante um louvor sobre o amor de Deus, que está estendido a nós e aos que ainda precisam
conhecê-Lo. Peça a um casal de namorados que faça a oração.

da
os
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DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Orar para Fazer sempre a Vontade de Deus
•

Orar pelos namorados da igreja.

•

Orar pelos que estão sozinhos, para que encontrem um companheiro segundo a
vontade de Deus.

•

Orar em prol dos adolescentes, para que tenham discernimento da vontade de
Deus para o namoro.

•

Orar pelas ações missionárias das mulheres da igreja.
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Encontro realizado em: _____/_____/______
Tema estudado: _________________________

Desafio 7

oa

ORAR PELOS GRUPOS MISSIONÁRIOS E DE ORAÇÃO

de

Tema Geral: Amigos em Oração
Objetivo: Entender os benefícios espirituais das orações e das atividades missionárias
em grupo.
Destaques: Amizade e Missão Calebe
O tempo deste encontro será dedicado à valorização da amizade e à importância de passar
tempo juntos em oração e em missão.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 38: Orando em grupos (p. 124)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Peça que alguns adolescentes ou jovens participantes da Missão Calebe, vestidos com
suas camisetas, apresentem este texto do Tema 38 (p. 125, 126), do Guia para o Ministério
de Oração Intercessora – Comunhão com Deus, e conduzam a troca de experiência com
o grupo:
“Quando sinceramente tivermos fome, sede e suspirarmos e clamarmos em nossas orações, com singeleza de mente, rogando porção dobrada do dom do Espírito Santo, Ele virá!
Quando Ele fizer morada em nós, então seremos fortalecidos, iluminados, santificados, capacitados e preparados para fazer a vontade de Deus. Então, e somente então, falaremos,
pregaremos e ensinaremos a respeito dessa importante experiência pessoal. [...] Há muitos
pregadores, professores e membros da igreja hoje, mas Deus está em busca de campeões
da fé! Você será um deles?”
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CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Faça ao grupo a pergunta do Tema 38 do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus (p. 31). Permita que os participantes apresentem
respostas e façam reflexões.

2.

Converse com o grupo sobre a importância de passar tempo juntos em oração.
Considere alguns parágrafos das páginas 125 e 126 do Guia para o Ministério de
Oração Intercessora – Comunhão com Deus.

3.

Relacione o tema estudado à importância da amizade, da união e do trabalho
coletivo realizado na Missão Calebe.

Te

ATIVIDADE INTERATIVA
Oração Compartilhada

O

Peça ao grupo que se organize em círculo e que os participantes deem as mãos. Diga que
haverá um grande momento de oração coletiva/interativa. Um participante dará início à
oração e, em sequência, todos participarão dizendo pequenas frases até que chegue ao
último participante e este diga “Amém”.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Após a oração compartilhada, cante um louvor sobre o Espírito Santo. Ore as palavras do

D
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e

Te

Tema 38 (p. 126): “Vem, amorável Pai Celestial, oramos fervorosamente em nome de Jesus,
para que possamos experimentar Tua poderosa presença e receber porção dobrada de Teu
Espírito Santo. Então este mundo escuro se encherá de Tua verdadeira luz, amor e glória”.
Amém.

TR

DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO

M

Orar pelos Grupos Missionários e de Oração

En
Pe
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da

•

Orar pelo batismo do Espírito Santo.

•

Orar pelos amigos (adolescentes/jovens) participantes da Missão Calebe.

•

Orar por este grupo de oração.
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Encontro realizado em: _____/_____/______
Tema estudado: _________________________
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Desafio 8
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ORAR PELOS PAIS DA IGREJA E PELA VERDADEIRA
ADORAÇÃO AO PAI CELESTIAL
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Tema Geral: Orando ao Pai
Objetivos: Entender que o pai é o sacerdote do lar e tem papel fundamental na formação
espiritual dos filhos.
Destaques: Dia dos Pais
O foco deste encontro está na compreensão do papel espiritual do pai terreno e no
entendimento de dois elementos que fazem parte da adoração ao Pai Celestial: oração
e reverência.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 10: Oração e reverência (p. 40)
Tema 52: Como Enoque andou com Deus (p. 166)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Material: folhas de papel em branco, canetas ou lápis
Entregue uma folha de papel em branco e uma caneta ou lápis para cada participante.
Peça a todos que coloquem a folha no chão, pisem em cima dela bem devagar, desenhem
o contorno de seus pés/sapatos e segurem a folha. Sugira que observem o desenho e
pensem por onde seus pés já andaram. Cada um deve guardar sua folha para o momento
da Atividade Interativa.
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Leia a Pérola Bíblica do Tema 52 (p. 166): “Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si“ – Gênesis 5:24. Considere com o grupo: Enoque era pai,
e a Bíblia diz que ele andou com Deus. Como é o pai que anda com Deus? Permitir
respostas e participações.

Iss

CONHECENDO O TEMA

Or

Procedimento
1.

Apresente ao grupo alguns textos das páginas 166 a 168 do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus, que trazem esclarecimento
ao significado da declaração “Andou Enoque com Deus”.

2.

Relacione esses textos ao perfil do pai como sacerdote do lar e responsável fundamental pela educação espiritual dos filhos.

3.

Volte ao Tema 10, considerando que somos filhos do Pai Celestial. Quando reconhecemos Sua grandeza, somos impelidos a adorá-Lo com reverência.

4.

Faça ao grupo as perguntas do Tema 10 do Guia para o Ministério de Oração
Intercessora – Comunhão com Deus (p. 40). Permita que o grupo apresente respostas e faça reflexões.

5.

Selecione alguns parágrafos das páginas 41 e 42 e converse com o grupo sobre
a obediência, humildade e adoração ao Pai Celestial.

ATIVIDADE INTERATIVA
Material: desenho feito no início do encontro
Peça a cada participante que pegue novamente sua folha de papel, observe seu desenho
e escreva ao lado o que aprendeu sobre “andar com Deus” e reverenciá-Lo. As crianças
podem ter ajuda para escrever ou desenhar o que aprenderam. Pedir aos pais que sejam os
primeiros a compartilhar suas anotações. Parte inferior do formulário.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Cante um louvor de adoração a Deus e de reconhecimento à Sua paternidade eterna. Leia:
“Deus está chamando com amor e ternura. Assim como Enoque, respondamos de todo o
nosso coração e mente. [...] Podemos andar de tal forma com Deus que Ele viverá em nós.
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Isso pode ser nosso alegre privilégio desde agora até a volta de Jesus” (p. 168).
Peça a um pai que faça a oração.
DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Orar pelos Pais da Igreja e pela Verdadeira Adoração ao Pai Celestial
•

Orar pelos pais e seu sacerdócio no lar.

•

Orar pelo pastor da igreja e seu ministério (lar, igreja, comunidade).

•

Orar pelos que estão sozinhos na igreja, ou seja, por aqueles cujas famílias não
são adventistas.

•

Incentivar os filhos a orarem pelos pais – filhos sozinhos podem ser “adotados”
por pais de oração e vice-versa.

•

Orar por pais que perderam filhos e/ou que têm filhos distantes.

•

Orar por pais viúvos.

•

Orar por pais que estejam doentes.

•

Orar por pais que estejam estudando a Bíblia.

•

Orar pedindo a Deus que sejamos mais reverentes em Sua presença, para que a
nossa adoração seja aceita por Ele.
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Encontro realizado em: _____/_____/______
Tema estudado: _________________________

Desafio 9
ORAR POR PESSOAS QUE ESTÃO SENDO
PREPARADAS PARA O BATISMO

AT

Tema Geral: Jardim de Oração

Pe
m
o
Cr

Objetivo: Comemorar com alegria e gratidão a entrega do coração a Jesus.

M

Destaques: Batismo da Primavera
Este encontro é dedicado à comemoração espiritual e à gratidão ao Senhor por pessoas
que decidiram ou estão decidindo entregar-se a Ele.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 8: Oração e regozijo (p. 34)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Leve ao grupo um recém-batizado ou alguém que já tenha tomado a decisão pelo batismo.
Peça que conte seu testemunho de conversão e compartilhe sua experiência espiritual.
Obs. Convide sempre os recém-conversos e os que estão estudando a Bíblia para participarem dos encontros de oração.
CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Apresente ao grupo a ‘Pérola Bíblica’ do Tema 8 (p. 34) do Guia para o Ministério
de Oração Intercessora – Comunhão com Deus, pedindo a todos que acompanhem a leitura na Palavra de Deus.
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2.

Relacione esses textos com o testemunho contado no momento da troca de experiência e lance a pergunta registrada na página 34 do mesmo Guia.

3.

Permita que o grupo dê respostas e exponha suas opiniões.

4.

Selecione alguns parágrafos das páginas 34 a 36 que possam fortalecer o ensinamento sobre a relação existente entre oração, regozijo e confiança. Apresente-os ao grupo.

ATIVIDADE INTERATIVA
Peça a cada participante que diga à pessoa que contou seu testemunho de conversão, no
momento do ‘Trocando Experiências’, uma palavra que indique alegria ou confiança. Depois
o grupo pode dar um abraço coletivo e dizer que está feliz com sua decisão ao lado de
Cristo. Se houver possibilidade, entregue flores.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Cante um louvor alegre, repleto de regozijo e confiança no Senhor. O grupo pode unir-se
em círculo e orar.
DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Orar por pessoas que estão sendo preparadas para o batismo.
•

Orar por pessoas recém-batizadas.

•

Orar por pessoas que estão estudando a Bíblia.

•

Orar por alguém que está enfrentando dificuldades para decidir-se pelo batismo.

•

Orar pelas duplas missionárias.

•

Orar pelo ministério da conservação.

rio
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Encontro realizado em: _____/_____/______
Tema estudado: _________________________
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Desafio 10

Pr

ORAR PELAS CRIANÇAS E PELOS
PROFESSORES DA IGREJA

Tema Geral: Aprendendo com a Oração
Objetivo: Ensinar o que é a verdadeira oração e de que forma Deus a responde.
Destaques: Dia da Criança e Dia do Professor
Este encontro é dedicado ao ensino e à aprendizagem a respeito da oração e das respostas
de Deus.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 1: O que é a verdadeira oração (p. 13)
Tema 22: Como a oração é respondida (p. 76)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Diga que Deus é o nosso grande professor e neste encontro ensinará o que é a oração e as
formas como Ele a responde.
Faça, então, a seguinte pergunta ao grupo e permita que os participantes deem suas opiniões: “O que é a verdadeira oração?” (p. 13). Incentive crianças, adolescentes e jovens a
falarem a respeito. Você pode ter figuras para ilustrar a pergunta aos menores.
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CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Apresente ao grupo a pergunta do Tema 22 (p. 76) do Guia para o Ministério
de Oração Intercessora – Comunhão com Deus, pedindo ao grupo que apresente respostas.

2.

Pergunte ao grupo se podemos unir as duas perguntas (Temas 1 e 22): “O que é a
verdadeira oração?” e “De que forma Deus responde à oração sincera?”

3.

Permita que o grupo dê respostas e exponha suas opiniões.

4.

Selecione alguns parágrafos do Tema 1 (p. 13 a 15) e do Tema 22 (p. 76 a 78) que
possam fortalecer o ensinamento sobre a definição de oração e a forma como
Deus a responde. Apresente-os ao grupo.

ATIVIDADE INTERATIVA
Brincando e Aprendendo
Material: pedacinhos de papel (2x6cm), lápis ou canetas, balões coloridos (bexigas)
Relembre que Deus é nosso grande professor, e nós, como crianças, estamos sempre
aprendendo com Ele. Entregue um pequenino pedaço de papel (2x6cm) e lápis ou caneta
para cada participante. Peça que de um lado do papel escreva uma palavra que indique o
que aprendeu sobre o que é a oração e do outro lado escreva outra palavra que indique o
que aprendeu sobre a forma como Deus responde à oração. Peça que dobrem o papelzinho. Entregue um balão (bexiga) para cada participante e diga para colocarem o pequeno
papel dobrado dentro dele. Cada participante deve soprar o balão, inflá-lo e dar um nó para
vedar o ar. Depois peça que todos lancem os balões para cima e uns para os outros. Dados
alguns segundos, peça que cada um pegue um balão, estoure-o e busque o papel que
está dentro. Cada participante deve ler as palavras encontradas. Para concluir, considere a
importância do aprendizado que o grupo obteve.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Cante um louvor infantil sobre oração, convidando as crianças e todos os demais a participarem. Relembre às crianças a posição de oração (mãos postas, olhos fechados...) e a
reverência nesse momento. Se possível, peça a uma delas que faça a oração.
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DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Orar pelas crianças e pelos professores da igreja
•

Orar para que sempre estejamos dispostos a aprender de Jesus.

•

Orar pelos professores da Escola Sabatina.

•

Orar pelas crianças da igreja e pelos ministérios dedicados a elas.

•

Orar para que aceitemos as respostas de Deus a nossas orações.

•

Orar para sempre sermos como crianças, porque delas é o Reino dos Céus.
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Encontro realizado em: _____/_____/______
Tema estudado: _________________________

Desafio 11
ORAR PARA OBTER VITÓRIA SOBRE O PECADO

Tema Geral: Vencendo em Oração
Objetivo: Compreender a importância de ouvir a voz de Deus e de revestir-se de Sua
armadura para vencer o mal.
Destaque: Finados
Esse encontro é dedicado à disposição de sempre ouvir a voz de Deus e à certeza de Sua
vitória sobre o pecado.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 47: A oração derrota Satanás (p. 151)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Peça a um participante do grupo que conte um breve testemunho a respeito de uma vitória concedida pelo Senhor. Pode ser um acontecimento relacionado à sua vida pessoal
ou familiar.
CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Apresente também ao grupo a ‘Pérola Bíblica’ e a ‘Pergunta’ do Tema 47 (p. 151)
do Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus.

2.

Permita que o grupo dê respostas e exponha suas opiniões.

33

3.

Selecione alguns parágrafos do Tema 47 (p. 151 a 153) que possam fortalecer o
ensinamento sobre a importância de estarmos atentos aos elementos que compõem a armadura de Deus. Apresente-os ao grupo.

4.

Considere as consequências do pecado, e a morte como a pior de todas, mas
evidencie o precioso amor de Deus, Seu auxílio constante e Sua vitória garantida
sobre o mal.

ATIVIDADE INTERATIVA
Soldado de Cristo
Se for possível, peça a um jovem militar que se apresente fardado diante do grupo, explique
os elementos de sua farda e como contribui para a segurança de sua Pátria. Permita que
o grupo faça perguntas e que as crianças estejam próximas a ele e também participem.
Pode-se também mostrar imagens de soldados com fardas ou armaduras ou pedir aos
pequenos que façam desenhos a esse respeito.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Cante um louvor de conquista ou vitória divina. Ore com o grupo, solicitando ao Senhor que
mantenha os ouvidos atentos à Sua voz.
DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
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Orar para obter vitória sobre o pecado
•

Orar pelos enlutados.

•

Orar por aqueles que têm lutas espirituais.

•

Orar para que os membros da igreja compreendam a importância da devoção
pessoal, da comunhão e da missão para o fortalecimento espiritual.

•

Orar para que todos estejam prontos/salvos na manhã da ressurreição.
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ORAR COM GRATIDÃO

Tema Geral: Celebração e Oração
Objetivo: Celebrar a salvação em Cristo.
Destaque: Dia de Gratidão
Este encontro é dedicado à celebração e ao reconhecimento das bênçãos do Senhor e da
salvação em Cristo Jesus.
Textos-base: Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus
Tema 13: Para conhecê-Lo (p. 49)
TROCANDO EXPERIÊNCIAS
Faça uma retrospectiva dos encontros de oração já realizados e pergunte aos participantes do grupo quais as bênçãos que têm para contar. Permita que alguns compartilhem
sua graça.
CONHECENDO O TEMA
Procedimento
1.

Louve ao Senhor pelas bênçãos relatadas e afirme que a nossa maior bênção é
a salvação em Cristo Jesus.

2.

Apresente ao grupo pergunta do Tema 13 (p. 49) do Guia para o Ministério de
Oração Intercessora – Comunhão com Deus. Motive o grupo a dar respostas.
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3.

Selecione alguns parágrafos do Tema 13 (p. 49 a 51) que possam fortalecer o
ensinamento sobre a importância de conhecer Jesus e aceitar a Sua salvação.
Apresente-os ao grupo.

ATIVIDADE INTERATIVA
Complete a frase
Explique ao grupo que este será um momento de celebração, porque todos temos motivos
para agradecer ao Senhor. Diga, então, que você apresentará uma frase ao grupo e que
todos devem ficar à vontade para completá-la. É importante que fique em pé ao fazê-lo. A
frase é: “Eu agradeço a Deus por...”
Incentive a participação de todos, do menor ao maior, do mais novo ao idoso, para que
todos expressem sua gratidão ao Senhor.
MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO
Cante um louvor de gratidão e celebração, incentivando os participantes a reconhecerem
as bênçãos do Senhor e Sua preciosa salvação.
Ore com o grupo, agradecendo as bênçãos divinas e reconhecendo a redenção em Cristo.
DESAFIO MENSAL DE ORAÇÃO
Orar com gratidão
•

Agradecer a Jesus por Sua salvação.

•

Agradecer ao Senhor pelos encontros de oração e pelas bênçãos alcançadas.

•

Orar para que a igreja seja sempre dedicada à oração.

•

Agradecer porque Deus ouve e atende as orações.

“Não há outro meio de conhecer a Deus e a Seu plano para nossa vida que não o de
desenvolver, diariamente, relacionamento íntimo mediante a oração sincera, a leitura da
Bíblia, a meditação na vida de Cristo e o ouvir o Espírito Santo. Cristo é nosso exemplo!”
Tibor e Maria Shelley
Guia para o Ministério de Oração Intercessora – Comunhão com Deus (p. 51).
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Encontro realizado em: _____/_____/______
Tema estudado: _________________________
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