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APRESENTAÇÃO
Cinco estudantes de teologia estavam visitando Londres, emocionados e vibrando
ante a oportunidade de poderem ouvir um dos mais conhecidos pregadores, antes
de iniciarem seu trabalho no ministério. O forte sol de verão ardia sobre eles enquanto
esperavam que fossem abertas as portas do Tabernáculo de Spurgeon, o mais
conhecido pregador daquela época. Logo se aproximou um estranho e lhes disse:
"Enquanto esperam, vocês não gostariam de conhecer o sistema de aquecimento
desta igreja?"
Verificar o sistema de aquecimento em um dia tão quente de julho era a última
coisa que eles tinham em mente, mas aceitaram o convite. Então foram conduzidos
por uma escada até o porão. Seu guia então empurrou a porta e em voz baixa disse:
'Aqui está nosso sistema de aquecimento".
Os formandos admirados viram diante deles 700 pessoas ajoelhadas em oração,
pedindo as bênçãos de Deus sobre o culto que logo seria realizado naquele templo.
Um exército de joelhos tornou aquele homem um dos maiores pregadores.
Querida coordenadora da oração intercessora, uma igreja poderosa tem líderes
que fazem da oração uma prioridade. Pensando nisto estamos colocando em suas
mãos o guia Orações que Sustentam, para o ano de 2015.
As histórias aqui apresentadas ajudarão você, o seu grupo de oração e sua igreja
a crescer espiritualmente e a fortalecer sua confiança em um Deus que tudo ouve e
tudo pode.
"Mas uma palavra de oração ao Senhor Jesus vai como uma seta para o trono
divino, e anjos de Deus são enviados ao campo de batalha." Verdade sobre os Anjos,
pág. 261

Wiliane Steiner Marroni
Coordenadora do Ministério da Mulher
Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia
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ORIENTAÇÕES
A oração intercessora é um ato de amor e um ministério do qual Jesus nos deu o
exemplo ao interceder por Seus discípulos e por aqueles que viriam após Ele, ou seja,
por nós, os cristãos de hoje. Interceder é orar pelos outros, é a parte mais importante
de nossa vida espiritual e da dinâmica da Igreja.
Escolha uma líder para este projeto, que esteja disposta a coordenar o Grupo Permanente de Oração – Orações que Sustentam, cujo objetivo será realizar três importantes atividades:

7

1. Reuniões de Oração

7

Convidar as pessoas para participarem dos momentos de oração da igreja, mantendo sempre um local e horário fixo. O local e horário poderão ser ajustados entre os
participantes, passando-se então as informações necessárias ao pastor local. A melhor
proposta é que ocorra à tarde ou em algum horário que anteceda a uma programação
da igreja, com tempo suficiente para as atividades e orações.

5
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Procure seguir a dinâmica organizada neste volume. É preciso que a líder do grupo leia o programa da semana antecipadamente para poder organizar os detalhes.
As orações devem ser feitas em favor dos pedidos individuais dos participantes do
grupo, pelos demais pedidos que forem mencionados e pelos eventos que ocorrerão de acordo com o Calendário Anual da Igreja. No final deste livreto, há uma planilha para anotar o nome e telefone de todos os participantes.

2. Duplas de Oração
Outro momento em que o grupo Orações que Sustentam precisa entrar em ação
é durante as reuniões evangelísticas. Nesse caso, dividir os participantes do grupo em
duplas para orarem durante todo o programa. As duplas oram em torno de 10 a 15
minutos, sempre se revezando. Há também uma planilha que ajudará a organizar essas
reuniões de oração no final deste livreto

Orações que Sustentam | 7

3. Altar de Oração
As igrejas normalmente possuem um Altar de Oração ou uma caixa para que os
irmãos e as pessoas amigas coloquem seus pedidos. A cada semana, a líder deverá
recolher os pedidos e lê-los no grupo de oração para que sejam apresentados perante
Deus. As pessoas que fazem parte do Grupo de Oração Intercessora dividirão os pedidos entre si para continuarem orando por eles em ser lar.
A igreja deve saber que esse grupo ora por seus pedidos. Divulgue as reuniões do
grupo de oração por meio de anúncios à frente, no mural ou no boletim da igreja. Convide irmãos, irmãs e amigos da igreja, tanto pessoalmente como por telefone ou convite
impresso, para participarem dessas reuniões de oração.
Quando o grupo estiver reunido, coloque uma placa à entrada da igreja com os dizeres: Aberto Para Oração. Assim, pessoas que estejam passando pela rua, de repente,
podem sentir-se motivadas a entrar. Nesse caso, convidem essas pessoas para participarem, interajam com elas e permitam que o pedido que está em seu coração seja
manifestado. Por fim, é importante convidá-las para o próximo encontro.
“ Nosso Pai celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de Suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de Seu ilimitado amor. Deus está
pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de Seus filhos…” (Caminho a Cristo,
p. 93).
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Janeiro
Semana 1
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 95 – “Cristo é Tudo Para Mim”
Oração
Motivos de Oração:
Curso anual de Publicações para Estudantes.
Projetos Missionários para o Novo Ano.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
“O Senhor institui um plano especial pelo qual, muitos estudantes e nossas escolas
podem aprender lições práticas, indispensáveis ao sucesso futuro.” (Review and Herald,
4 julho de 1908).
“Quando se encerra o ano escolar há oportunidade para muitos saírem ao campo como colportores-evangelistas. O colportor fiel encontra entrada em muitos lares,
onde deixa a preciosa leitura contendo a verdade para este tempo” (O Colportor Evangelista, p. 31).
“Esta obra é um meio de educação. É uma excelente escola para os que se estão
habilitando para o ministério. Os que assumem esta obra como devem, colocam-se
onde aprendem de Cristo e seguem seu exemplo. Anjos são comissionados a ir com
os que tomam esta obra da devida humildade” (Ibidem.).
“Na verdade a melhor educação que os jovens podem obter é entrar na colportagem e trabalhar de casa em casa. Nesta obra eles encontrarão oportunidade e falar
as palavras de vida. Assim semearão a semente da verdade. Que os jovens mostrem
que sentem sobre si um fardo do Senhor. A única maneira de provarem que podem
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permanecer firmes em Deus, havendo tomado a armadura completa, é fazer fielmente
a obra que Deus lhes deu para fazer.” (Ibidem, p. 32).
‘Oremos, queridos irmãos, para que os nossos jovens possam ser usados como instrumentos de Cristo. E que o Espírito Santo prepare o coração dos amigos que entrarão
em contato com a palavra impressa a fim de serem motivados a adquiri-la, aceitá-la
e, consequentemente, entregar seu coração a Cristo, depositando sua vida nas mãos
do Salvador.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de Oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino nº 330 – “Trabalhar e Orar”
Oração

Sugestão
Motivar os irmãos da igreja a convidarem os colportores para o culto de pôr do sol
e almoço do sábado.
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Semana 2
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 93 – “Precioso é Jesus para Mim”
Oração
Motivos de Oração:
Continuar orando pelos colportores estudantes.
Projetos Missionários para o Novo Ano.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
A obra altruísta de cristãos do passado deveria ser uma lição objetiva e uma inspiração para nós. Os membros da igreja de Deus devem ser jubilosos de boas obras, separando-se de ambições mundanas e seguindo nos passos dAquele que andou fazendo
o bem.
Não somente sobre o ministro ordenado repousa a responsabilidade de sair a cumprir a missão. Todo o que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de
seus semelhantes.
É erro fatal supor que a obra da salvação de almas dependa só do ministério. O humilde e consagrado crente, sobre quem o Senhor da vinha colocou o encargo das almas,
deve receber encorajamento daqueles a quem o Senhor deu maiores responsabilidades.
Os que ocupam lugar de líderes na igreja de Deus devem sentir que a missão do Salvador
é dada a todos os que crerem no Seu nome.
Deus deseja enviar para a Sua vinha a muitos que não foram consagrados ao ministério pela imposição das mãos... há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito, por
familiares de consagrados membros leigos.
Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a
igreja, de maneira que cada um trabalhe para Ele segundo sua habilidade. Quando os
membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos
nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo o mundo será
logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à Terra com poder e grande glória.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as
gentes, e então virá o fim”. Mateus 24:14.” (Atos dos Apóstolos, p. 110, 111)
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Oremos para que cada um, motivado pelo amor a Deus e conduzido pelo Espírito
Santo, se transforme num discípulo que comunica e testemunha a salvação que somente Cristo pode oferecer.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de Oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 310 – “O Mestre Chama”
Oração

Sugestão
Ajude a organizar um almoço na igreja e convide os colportores e as visitas que se
fazem presentes para participarem. Orem durante a semana para que cada membro
do grupo, especialmente as mulheres e todos os membros da igreja, sintam o chamado do Espírito Santo para que se alistem na evangelização e se tornem ativos filhos de
Deus.
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Semana 3
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 492 –“ Lado a Lado”
Oração
Motivos de Oração:
Continuar orando pelos colportores estudantes.
Orar pelos Projetos Missionários do Ano.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
“Nós aprendemos de maneira muito prática que existem pré-requisitos para a oração intercessora eficaz. “‘Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.”’“ A oração eficaz” de que tipo de pessoa? Do justo. É a sua oração, e somente essa, que tem eficácia.
Se estivermos vivendo em pecado e gostando disso, se o mantivermos ali, achando que parece até bom observar – cuidar, nutrir esse pequeno pecado – Deus não nos
ouve.
O profeta Isaías dá uma poderosa descrição de uma pessoa nessa situação.
Ler Isaías 59:1-2.
O seu problema pode não ser pecados, mas pecado. E esse é um ponto muito
importante. Quando nosso Senhor estava falando com seus discípulos, pouco
antes de Sua crucificação, Ele disse que lhes enviaria o Consolador, o Espírito
Santo, que convenceria o mundo “do pecado, porque não creem em Mim.”
Quando nos tornamos cristãos ainda cometemos pecados. O que fazer com eles?
Vivermos com eles? A resposta é nos livrarmos deles. Deus dá a fórmula aos cristãos
por meio de João.
Ler 1João 1:9.
Até mesmo os pequenos pecados podem bloquear nosso sistema de comunicação. Tentamos chegar até Deus, mas Deus quer que essas coisas sejam afastadas. Ele
não quer que exista nada entre Ele e nós. Se houver alguma coisa, é nossa falta, e não
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dEle, quando Seus ouvidos se fecham às nossas orações. (O que Acontece Quando as
Mulheres Oram, p. 31-33).
Hoje podemos orar pedindo ao nosso Pai querido que nos faça lembrar do pecado
ou dos pecados que estão impedindo que Ele ouça nossas orações intercessoras. Que
Ele nos purifique como prometeu em 1 São João 1: 9 e nos qualifique para a oração
intercessora eficaz.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos
Hino: 276 – “Prece Vespertina”
Oração

Sugestão
Consiga um sabão ou sabonete branco. Faça com que passe pela mão de cada participante enquanto cada um diz como o sabão faz parte da sua vida. Em uma segunda
rodada, passar outra vez de mão em mão e pedir que cada pessoa mencione uma
qualidade que gostaria de lavar em sua vida. Não esqueça de convidar outros para o
grupo e de providenciar almoço para os colportores estudantes, no sábado.
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Semana 4
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 34 – “Quão Grande És Tu”
Oração
Motivos de Oração:
Continuar orando pelos colportores estudantes.
Continuar orando pelos Projetos Missionários do Ano.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Nos tempos em que Cristo exerceu Seu ministério aqui na Terra e, mais especificamente, no dia da ascensão ao céu, encontramos os Seus seguidores utilizando o método de oração em pequenos grupos. Em Atos podemos ler: “Ditas estas palavras, foi Jesus
elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem O encobriu dos seus olhos...
Então voltaram para Jerusalém... Quando ali entraram, subiram para o cenáculo
onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e ateus, Tiago,
filho de Alfeu, Simão Zelote, e Judas, filho de Tiago.
Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre
elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.”
Você gostaria de estar com eles naquele cenáculo? Sobre o que você acha que estavam orando? Não podemos responder a esta pergunta, mas sabemos que seus corações estavam batendo juntos enquanto oravam unânimes.

Ler Mateus 12: 20.
Jesus estava falando dos que se reúnem no Seu nome, e não de qualquer grupo de
pessoas que se reúna na Terra. A oração em grupos pequenos, o método de orar em
nome de Jesus, pertence apenas aos seguidores de Cristo.
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Quando as pessoas começam a orar juntas nessa base – unânimes, ao nosso Pai do
Céu, em nome de Jesus – e praticam a oração em conjunto, as coisas começam a mudar.
Nossa vida se modifica, nossa vida muda, nossas igrejas mudam, nossas comunidades
mudam.
O método de orar unânimes em pequenos grupos é exercitado simplesmente orando sobre um assunto de cada vez, com uma pessoa orando em voz alta enquanto as
outras no grupo oram silenciosamente a respeito do mesmo assunto.
Você já percebeu que às vezes não estava realmente orando junto com aquela
pessoa, mas em vez disso estava repassando na mente todas as coisas sobre as
quais iria orar quando chegasse a sua vez? Isso não é orar com unanimidade.
Veja bem, se todos num grupo estiverem orando de acordo com a pessoa que está
fazendo a oração em voz alta, o número de orações subindo ao céu é multiplicado pelo
número dos que oram em silêncio. Muito mais poder existe numa oração quando os
participantes estão orando num só pensamento e coração.” (O Que Acontece Quando as
Mulheres Oram, p. 34-43).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de Orações Atendidas e registro no livro
Caixa de Oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos
Hino: 414 – “Santa Hora de Oração”
Oração

Sugestão
Convidar outros para participarem do grupo de oração. Apresentar a caixinha de
pedidos de oração à igreja, a fim de que coloquem, também, seus pedidos de oração.
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Semana 5
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 501 – “Mansão Sobre o Monte”
Oração
Motivos de oração:
Continuar orando pelos colportores estudantes.
Continuar orando pelos Projetos Missionários do Ano.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
“A oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo!” (Ellen G. White, Caminho a Cristo, p. 93).
“Um relacionamento íntimo com Deus requer tempo e esforço. Não ocorre do
dia para a noite. Se nos dirigirmos a Ele apenas nas horas de emergência não haverá
relacionamento. Se mudarmos nossa atitude no que se refere à oração e dedicarmos
a ela uma hora por dia, tornar-nos-emos fortes na oração. E é essa vida de oração que
guarda o potencial de sermos transformados completamente. É preciso que mudemos atitudes com relação à oração.
Primeira atitude:
Espontaneidade. Precisamos abrir-nos completamente para Deus. Falemos-Lhe do
que é bom e do que é ruim a nosso respeito, com atitude sincera e espontânea. Para nos
tornarmos espontâneos na oração, precisamos deixar de lado nossos planos e assumir
os de Deus.
Segunda atitude:
Ser Específico. Para Deus, o que importa não é o número de palavras que dizemos,
nem nossa eloquência. Ao conversarmos com Ele, o que vale é nossa sinceridade. É o
nosso coração que outorga credibilidade às nossas palavras. A oração específica carrega
poder.

Orações que Sustentam | 17

Ao invés de dizer: “Oh, Deus, salva nosso país”, vamos pedir: “Abre os olhos espirituais
do meu vizinho José para que ele seja salvo”. Ao invés de dizer: “Senhor, ajuda-me nos
estudos”, vamos pedir: Alarga-me o entendimento para que eu tire boa nota na próxima
prova.
Terceira atitude:
Pedir de forma correta. “Muitos querem aquilo de que não precisam e precisam daquilo que não querem”. Temos de aprender a colocar-nos à disposição de Deus. Muitas
vezes importamo-nos apenas com nossos próprios planos, e desconhecemos os que
Deus tem para nós. Deus deseja nos conceder muitas bênçãos maravilhosas, mas temos
de pedir-Lhe.

Ler Mateus 7:7 e 8.
Pedir: Devemos pedir aquilo que Lhe agrada, examinando cuidadosamente nossas
necessidades. Devemos responder às perguntas:
O meu pedido é justo e benéfico para todos os interessados?
O meu pedido está em harmonia com a Palavra de Deus?
O meu pedido equipara-se com meus dons?
O meu pedido contribuirá para minha intimidade com Deus?
Qual é meu papel na resposta a esta oração?
Buscar: Isto significa que Deus espera que façamos a nossa parte, ao mesmo tempo
em que pedimos que Ele faça a Sua. A oração sem ação é presunção. Enquanto não
fizermos o que nos cabe fazer, Deus não fará aquilo que somente Ele pode fazer.
Bater: Quando Jesus nos instrui a bater, está nos ensinando a sermos persistentes.
Se Deus ainda não atendeu às nossas orações, é porque deseja que continuemos orando até que a resposta venha, ou até que Ele mude nosso pedido. A espera às vezes é
agonizante, mas não é para nos irritar ou nos provocar que Deus ordena que sejamos
persistentes. Ele age assim para que aprofundemos nosso relacionamento com Ele.
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Quarta atitude:
Orar de todo o coração. É bom orar no decorrer do dia, mas temos também que
separar tempo especial para nos concentrar mos em Deus e dedicar-Lhe nossa atenção
completa. O mundo em que vivemos oferece muitas distrações e nossa atenção fica
dividida.
“Muitas pessoas oram como garotos travessos que batem à porta de uma casa e
a seguir fogem correndo”. Estabelecer um horário diário fortifica nosso relacionamento
com Ele.
Quinta atitude:
Orar continuamente. Em 1Tessalonicenses 5:17, Paulo instrui os crentes a que orem
sem cessar. O que Ele está querendo ensinar é que “devemos manter-nos em comunhão
ininterrupta com o Senhor durante o dia, da mesma forma que respiramos” (Parceiros de
Oração, p. 22-37)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos
Hino: 418 – “O Jardim de Oração”
Oração

Sugestão
Lembre-se da hospitalidade aos colportores estudantes. Ore com eles para que
consigam entregar o que venderam. Faça cartõezinhos de uns 10x10, cortados em
papel de diversas cores. Cada quadrado deve ser cortado de maneira diferente. No
começo da reunião distribuir os cartões e, ao final, pedir que cada um encontre o seu
par. Juntos orarão neste dia e um pelo outro durante a semana.
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Fevereiro
Semana 1
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•
•

Hino: 503 – “Deixa-me Contigo Andar”
Oração
Motivos de Oração:
Programa Missionário do Evangelismo Integrado.
Pelo dia das visitas que se aproxima e por aquelas que vêm à igreja.
Pelos pastores e anciãos da igreja.
Pela Semana de Mordomia.
_____________________________________________________

Meditação
Escrevendo sobre o crescimento da igreja, E. G. White coloca a necessidade de a
igreja se organizar para que não ocorresse confusão e a mensagem pudesse ser levada
com êxito.
“A vereda dos homens que estão colocados como líderes não é fácil. Mas eles devem ver em cada dificuldade um chamado à oração, jamais devem deixar de consultar
a grande fonte de toda a sabedoria. Fortalecidos e iluminados pelo obreiro mestre,
serão capacitados a permanecer firmes contra pecaminosas influências, e a discernir
entre o certo e errado, o bem e o mal. (Profetas e Reis, p. 30, 31).
“É o plano de Deus, que os que têm responsabilidades se reúnam muitas vezes
para se aconselharem entre si, e orarem pedindo sabedoria que somente Ele pode
comunicar.” (OE, p. 417)
“Os ministros ordenados sozinhos não são suficientes para a tarefa de advertir as
grandes cidades.” (p.159)
“Dirigindo-se aos anciãos da igreja, no tocante a suas responsabilidades como sub-pastores do rebanho de Cristo, o apóstolo escreve: ‘Apascentai o rebanho de Deus,
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que está entre vós, tendo cuidado dele, não por forças, mas voluntariamente; nem
ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus,
mas servindo de exemplo ao Rebanho. “Orai e conselhaivos mutuamente antes de
planejar o trabalho; e então, no Espírito de Cristo, operai em união.’ Os que ocupam
hoje posições de responsabilidades devem procurar aprender a lição ensinada pela
oração de Salomão. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior
a responsabilidade que tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior
sua necessidade de dependência de Deus.’” (Profetas e Reis, p. 30).
Oremos por nossos líderes, incansavelmente, para que desenvolvam um caráter segundo o de Cristo. Sabedoria e entendimento mediante o Espírito Santo; amor e consagração por meio de uma vida devotada ao estudo e à oração.
Que pastores e anciões, conduzidos pelo Pastor Maior tornem-se subpastores, conduzindo e encaminhando o rebanho do Senhor ao aprisco seguro!

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos
Hino: 395 –“ De Ti, Careço ó Deus”
Oração

Sugestão
Preparar cartões especiais de oração para serem entregues às visitas no sábado
prometendo orar por elas. Preparar, também, cartões com mensagens de conforto e
poder ao pastor e anciãos para ser entregue no próximo sábado. Dizer-lhes que estiveram orando por eles.
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Semana 2
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•
•

Himno:
Oración
Motivos de oración:
Lançamento do Programa Evangelístico Anual.
Dia das Visitas.
Capacitação de professores das Escolas Adventistas.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
“O batismo do Espírito Santo como no dia de Pentecostes levará a um reavivamento da verdadeira religião e à cooperação de muitas obras maravilhosas. Seres celestes
entrarão em nosso meio, e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo
Espírito de Deus. [...]”
“Não está longe o tempo em que os homens quererão muito mais estreita a relação
com Cristo, mais achegada união com seu Santo Espírito, do que jamais tiveram ou
terão, a não ser que abandonem sua própria vontade e seu caminho, e se submetam
à vontade e ao caminho de Deus. O grande pecado dos que professam ser cristãos
é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Quando almas anseiam por
Cristo, e buscam tornar-se um com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma
de piedade exclamam: “Tome cuidado, não vá a extremos”. Quando os anjos do céu
vierem ao nosso meio, e operarem mediante instrumentos humanos, haverá conversões depois do dia de Pentecostes” (Mensagens Escolhidas, Vol. 2, p. 57).
“Um reavivamento, da verdadeira piedade entre nós eis a maior e a mais urgente
necessidade de todas as necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a
bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos
encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai celeste está mais disposto
a dar Seu Espírito Santo aqueles que Lho peçam, do que pais terrenos o estão a dar
boas dádivas a seus filhos.
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Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa
oração, cumprir as condições estipuladas por Deus e Sua promessa para conceder-nos
Sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração.
Os antigos porta-bandeiras sabiam o que significava lutar com Deus em oração, e
fruir o derramamento de Seu Espírito. A igreja precisa despertar para a ação, o Espírito de
Deus nunca poderá vir enquanto ele não preparar o caminho. Deve haver diligente exame
de coração. Deve haver oração unida e perseverante, e o reclamar, pela fé, as promessas
de Deus. Deve haver não o cobrir o corpo de saco, à semelhança da antiguidade, mas
profunda humilhação de alma.
A obra está diante de nós: empenhar-nos-emos nela! Precisamos trabalhar depressa, precisamos avançar constantemente. Temos de preparar-nos para o grande dia do
Senhor. O mundo deve ser advertido. Que estamos fazendo como indivíduos para levar
a luz a outros?
Ó meus irmãos, entristeceis o Espírito Santo, e dareis lugar a que Ele se afaste?...
Despertemos do sono.” (Mensagens Escolhidas, v. 1, p. 121-127).

Ler 1Pedro 5: 8.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos
Hino: 160 – “Concede-nos o Espírito”
Oração

Sugestão
Telefonar aos professores e/ou diretores comunicando que ogrupo está orando
por eles.
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Semana 3
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 503 – “Deixa-me Contigo Andar”
Oração
Motivos de Oração:
Capacitação de Lideres.
Retiros espirituais.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

-

Meditação

r

“A mocidade foi comprada por preço infinito, pelo próprio sangue do filho de Deus”
(Mensagens aos Jovens, p. 16).

.

o

“Lembre-se a juventude de que deve formar o caráter para a eternidade, e de que
Deus dela requer que faça o melhor possível. Vigiem os mais velhos em experiência
sobre os mais jovens, e, quando os virem tentados, tomem-nos à parte e orem com eles
e por eles. O Senhor deseja que reconheçamos o grande sacrifício de Cristo por nós,
mostrando interesse na salvação daqueles a quem veio salvar. Se a juventude buscar a
Cristo, Ele tornará eficazes seus esforços.” (Mensagem aos Jovens, p. 18)
Deus deu aos jovens uma escada pela qual devem subir – escada que vai da Terra ao
Céu. No topo dessa escada está Deus e sobre cada degrau incidem os brilhantes raios
de Sua glória. Ele está a vigiar sobre os que estão subindo, pronto para, quando a mão
enfraquecer e os passos hesitarem, mandar auxílio. Sim, dizei com palavras cheias de
ânimo que nenhum dos que perseverantemente galgarem a escada, deixará de alcançar entrada na cidade especial.
Satanás apresenta muitas tentações aos jovens. Está por jogar com eles o jogo da
vida, para ganhar sua alma, e nenhum meio deixa de empregar, para os atrair e animar.
Mas Deus não os deixa a lutar desajudados contra o tentador. Têm um Ajudador Todo-Poderoso.
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“Muito mais forte que seu inimigo é Aquele que neste mundo, e em natureza humana, enfrentou e venceu a Satanás, resistindo a todas as tentações que assediam hoje
os jovens. Ele é seu em constante solicitude, e alegra-se quando procuram agradar-lhe.
Quando oram, Ele mistura com essas orações o incenso da Sua Justiça, oferecendo-as a
Deus com um sacrifício fragrante. Em Seu poder pode a mocidade suportar as durezas
como bons soldados da cruz. Fortalecidos com o Seu poder, são habilitados a alcançar
os altos ideais que lhes estão em frente. O sacrifício feito sobre o Calvário é o penhor de
sua vitória.” (Mensagem aos Jovens, p. 95)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentário do texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos
Hino: 159 – “Chuva de Bênçãos”
Oração

Sugestão
Fazer um levantamento dos nomes dos jovens da igreja e distribuir entre as pessoas do grupo de oração, a fim de que orem por eles.
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Semana 4
Denise Lopes
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 158 – “Suave Espírito”
Oração
Motivos de Oração:
Início das aulas nas Escolas Adventistas.
Dia Mundial de Oração.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
“A Reforma deve acompanhar o reavivamento. Deus apresenta contra os pastores
e o povo a séria acusação de fraqueza espiritual.
Ler Apocalipse 3:15-18.
“Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isto
se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais abomináveis ao Senhor, até
que Ele se recuse a reconhecê-los como Seus filhos.
Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a administração do Espírito
Santo. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa
uma reorganização, uma mudança das idéias e teorias, hábitos e práticas. A reforma
não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e Reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la,
precisam fundir-se” (Mensagnes Escolhidas, v.1, p, 128)
Ler Hebreus 2:1-4.
“A mensagem do terceiro anjo está se avolumando num alto clamor, e não deveis
sentir-vos na liberdade de negligenciar o dever presente, e ainda entreter a idéia de
que em algum tempo futuro sereis recipientes de grande bênção, quando, sem nenhum esforço de vossa parte tiver lugar maravilhoso reavivamento. Hoje deveis entregar-vos a Deus, para que Ele vos torne vasos para honrar, e aptos para Seu serviço.
Hoje deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados
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da inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Ele. Hoje
deveis ter purificado vosso vaso a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para aguaceiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus
encherá toda alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje
entregar nossa alma a Cristo para estarmos preparados para o tempo de refrigério
pela presença do Senhor – preparados para o batismo do Espírito Santo” (Mensagens
Escolhida, Vol.1, p. 190, 191)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registrar no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos
Hino: 481 – “Nos Passos de Jesus”
Oração

Sugestão
Orar para que o reavivamento ocorra na vida de cada membro do grupo e da igreja.
Adquirir um vaso de flores para o grupo. Ele será o Vaso das Bênçãos. Colocar uma flor
à medida que as orações específicas forem atendidas. Em cada flor um papelzinho na
haste indicando a bênção alcançada.
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Março
Semana 1

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 206 – “Seu Sangue Tem Poder”
Oração
Motivos de Oração:
Evangelismo Semana Santa.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Era a Semana Santa de 1994 e eu trabalhava na Rádio Novo Tempo de Nova Odessa, São Paulo. No domingo cedo recebi uma ligação de uma senhora da sociedade,
cujo esposo, ex -técnico de futebol de um conhecido time da cidade de Campinas,
era pessoa famosa.
Ela me telefonou surpresa dizendo: “Eu estive aqui tão entretida com a programação especial da Semana Santa da emissora que, pela primeira vez em toda a minha
vida, não compareci à missa da Páscoa. E o pior, nem senti falta.”
Quando Cristo ordenou que Seus discípulos fossem ao mundo todo e que pregassem o evangelho, Ele não falou apenas aos Seus primeiros seguidores. Diz Ellen White:
“A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os crentes. Abrange todos os
crentes em Cristo até ao fim dos séculos. É um erro fatal supor que a obra de salvar
almas depende apenas do pastor ordenado. Todos a quem veio a celestial inspiração,
são depositários do evangelho. Todos quantos recebem a vida de Cristo são mandados trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a igreja, e todos quantos tomam sobre si os seus sagrados votos, comprometem-se, assim,
a ser coobreiros de Cristo.”
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“O Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: vem.” Ap. 22:17. Todo aquele
que ouve deve repetir o convite. Seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, seu
primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. Talvez ela não seja capaz de falar
às congregações; pode, no entanto, trabalhar em favor dos indivíduos. Pode comunicar-lhes as instruções recebidas do Senhor. O ministério não consiste apenas em
pregar. Exercem-no os que aliviam os doentes e os sofredores, ajudam os necessitados, dirigem palavras de conforto aos desanimados e aos de pouca fé. Por perto e por
longe encontram-se almas vergadas ao peso de um sentimento de culpa. Não são as
penas, as labutas, a pobreza que degradam a humanidade. É a culpa, o mau proceder.
Isso traz desassossego e descontentamento. Cristo quer que Seus servos ajudem as
almas enfermas de pecado. ” (O Desejado de Todas as Nações, p. 822.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos
Hino: 481 – “Nos Passos de Jesus”
Oração

Sugestão
Convidar pessoas para o programa da Semana Santa e orar pelos interessados.

30 | Orações que Sustentam

Semana 2
Luciana Matos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 14 – “Jubilosos Te Adoramos”
Oração
Motivos para oração:
Orar pelas mulheres da igreja (08 de março - Dia Internacional da Mulher).
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
O velho adágio: “Atrás de um grande homem sempre está uma grande mulher”
está além de mero feminismo. Quem seria Agostinho, o teólogo, não fosse, sua mãe,
Mônica?
Quem seria João Wesley, o fundador do Metodismo, não fosse por sua mãe, Suzana?
A Bíblia destaca a influência de mulheres que oram. Um exemplo é o de Ana, a
mãe que perseverou em oração. Ana se ergue sobre o ridículo e a rejeição. Ela ousa
enfrentar uma situação de humilhação e torna-se vitoriosa.
Ana tinha tudo para ser infeliz, amarga e depressiva. Várias razões apontam para o
diagnóstico da sua vida:

a.

Ela não tinha filhos - na sua época as mulheres obtinham seu valor próprio tendo filhos, assim como hoje algumas mulheres obtêm satisfação
em sua carreira.

b. A crença de alguns era que ser estéril significava uma punição de
Deus. – Hoje, muitas pessoas têm uma vida estéril; não produzem nada
na vida.
c.

Elcana, seu marido, possuía uma segunda mulher – Nunca foi do agrado de Deus a bigamia ou poligamia. Mas, o fato é que Elcana incorria nesse
erro. Ana sofria, pois Penina, a segunda esposa, era ciumenta e amargurada e, constantemente, a humilhava.

d. Foi mal compreendida pelo sumo-sacerdote – Eli achou que ela estava
embriagada. Hoje, ainda muitos podem agir conosco como Eli. Não entendem nossos atos, palavras e intenções.
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E, como reagimos? Alguns abandonam Deus ou a igreja. Ana descobriu na oração
o caminho para resolver todos esses problemas.
Como agimos quando temos problemas? A quem ou a que recorremos em situações de angústia? Ana, também era o tipo de pessoa que cria que as reformas podem
acontecer dentro da igreja. Mas que elas ocorrem com oração, trabalho e dedicação
total a Deus. E, que a reforma deve começar em nós. Simplesmente criticar não resolverá os problemas. Ela foi ao templo para resolver o seu problema.
Neste dia, oremos para que o Senhor possa usar poderosamente as mulheres da
nossa igreja.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 302 – “Minha Oração”
Oração

Sugestão
Reunir as mulheres da igreja, fazer um chá, e sugerir que convidem amigas transformando o evento em oportunidade de levar Jesus a outras pessoas.
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Semana 3

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 320 – “A Todo Semelhante Meu”
Oração
Motivos para oração:
Dia da Comunicação.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação:
Quando eu trabalhava em Santa Catarina, havia um site na Internet cujo tema era:
Pergunte ao Pastor. Toda a sorte de perguntas aparecia ali, semanalmente. Uma destas
perguntas veio de alguém interessado em saber mais sobre uma diversidade de assuntos, especialmente sobre o sábado e me pediram que respondesse, uma vez que
os questionamentos demandavam pesquisa bíblica e histórica.
Depois de algum tempo apareceu no escritório da Associação um padre que se
identificou como o autor daquelas perguntas. Ele estava interessado em receber mais
material para seu estudo particular. Ficara impressionado com as verdades “desconhecidas” por ele, até então.
Vivemos num mundo onde a comunicação das verdades pode ser enviada de muitas maneiras. Por rádio, TV, Internet, folhetos, revistas, livros, cartas, outdoor e, pessoalmente. A profetiza do Senhor afirma:
”Ante a perspectiva desse grande dia (o da Vinda do Senhor), a Palavra de Deus,
com expressões as mais solenes e impressivas, apela para Seu povo a fim de que desperte da letargia espiritual e busque Sua face, com arrependimento e humilhação: “Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da Minha santidade. Perturbem-se
todos os moradores da Terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto.” “Santificai
um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação,
ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, ... saia o noivo da sua recâmara, e a noiva
do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar.”
“A fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se
uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre Seu povo professo não esta-
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vam edificando para a eternidade, e em Sua misericórdia estava prestes a enviar uma
mensagem de advertência a fim de despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-se
para a vinda de Jesus.”
Esta advertência encontra-se em Apocalipse 14. A primeira delas anuncia o juízo
que se aproxima. “A obra de pregar o evangelho não foi cometida aos anjos, mas confiada aos homens. Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra; têm eles
a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens; mas a proclamação
do evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra” (O
Grande Conflito, p. 311 - 313)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o programa
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 302 – “Minha Oração”
Oração

Sugestão
Distribuir alguns folhetos na sua vizinhança e orar para que estes possam alcançar
pessoas sinceras. Se você tem acesso ao computador, envie e-mails com mensagens
significativas para amigos e familiares que ainda não aceitaram a Cristo.
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Semana 4
Luciana Matos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 240 – “Bendita Segurança”
Oração
Motivos de Oração:
Orar pelas crianças (21 de março – Dia da Infância).
Evangelismo.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
O que é oração?
Esta parece ser uma pergunta simples. Você e eu temos a resposta imediata....
“A oração é a respiração da alma.” (OE, p. 254). A oração é o abrir do coração a Deus
como a um amigo” (CC, p. 93). E outras mais.
Mas de fato sabemos o que é orar?
Para muitos, a oração é aproximar-se de Deus unicamente quando tudo está mal.
Alguns se dirigem a Deus como se Ele fosse o dono do supermercado, onde vão apenas
quando a dispensa da casa está vazia.
Outros pensam que a oração funciona como uma varinha mágica, que soluciona
todos seus problemas sem nenhuma ajuda. Então, o que é oração?
1. Orar não é apenas pedir, embora isto esteja incluído.
2. Orar não é apenas falar a Deus dos nossos problemas.
3. Orar não é apenas falar a Deus de nossas alegrias.
4. Orar é tudo isso. Na verdade a oração é uma conversa franca entre dois amigos: eu e Deus. Quando alguém conversa com um amigo não só pede algo,
nem só agradece, mas pode fazer tudo isso também.. O conteúdo das orações
pode até revelar o caráter de uma pessoa. Na Bíblia temos dois casos de pessoas das quais o único que sabemos são .
Provérbios 30: 7 a 9 (Agur)
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“Duas cousas te peço; não mas negues, antes que eu morra: Afasta de mim a falsidade e a mentira; não me dês nem a pobreza nem a riqueza: dá-me o pão que me for
necessário; para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: Quem é o Senhor?
Ou que, empobrecido, não venha a furtar, e profane o nome de Deus.”
1Crônicas 4: 9 e 10 (Jabez)
“Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos; sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo:
Porque com dores o dei à luz.
“Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá me abençoes e me alargues as
fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me
sobrevenha aflição! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.”
Vamos hoje orar uns pelos outros e pedir que o Senhor nos faça entender cada vez
mais o propósito da oração em nossa vida espiritual.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 415 – “Só com teu Deus”
Oração

Sugestão
Escrever um cartãozinhos sobre a oração e entregá-los às crianças de sua igreja.
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Semana 5 - o inicio de Abril
Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 200 – “Tens Vida em Olhar”
Oração
Motivos de Oração:
Evangelismo Semana Santa.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Minha família sempre foi católica praticante, porém minha mãe, em busca de paz
para seus temores começou a estudar a Bíblia por conta própria. Pelo estudo da Bíblia descobriu algumas verdades até então desconhecidas e começou a procurar uma
igreja que estivesse em plena harmonia com as mesmas. Foi quando uma vizinha nos
convidou para visitarmos a sua igreja. Era a época da Páscoa, eu tinha cinco anos de
idade mas, até hoje, lembro-me dos filmes sobre a vida de Jesus. Era o evangelismo da
Semana Santa e, desde então, tornamo-nos adventistas do sétimo dia.
A maior necessidade das pessoas é saber que existe um Salvador capaz de perdoá-las, dar-lhes nova vida e vida eterna. Diz Ellen White:
“Cristo deu a vida por homens e mulheres pecadores. Desejava salvar a raça de uma
vida de transgressão para a vida de obediência e justiça; e aos que O aceitam como seu
Redentor Ele oferece a mais preciosa recompensa que o Céu pode outorgar - isto é, a
herança da vida eterna.
Oh! se pudéssemos compreender mais plenamente o preço infinito que foi pago
por nossa redenção! Paulo declara: “Fostes comprados por bom preço” (1Cor. 6:20); e é
verdade; pois o preço pago não é nada menos que a vida do unigênito Filho de Deus.
Consideremos isto. Podemos recusar os convites que Cristo nos envia; podemos negligenciar Seu oferecimento de perdão e paz; permanece, porém, um fato, que cada um
de nós foi comprado por preço-o precioso sangue do Filho de Deus. Custamos muito.
“Separado do auxílio divino, o homem bem pouco pode fazer; mas o Pai Celeste e
Seu Filho estão prontos a trabalhar por meio de todo aquele que se consagra inteiramente no altar do serviço. Toda alma diante de mim pode cooperar com Deus, e traba-
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lhar de maneira aceitável para Ele. O Senhor deseja que todos nós nos arregimentemos.
Ele deu a todo homem determinada obra, segundo suas várias aptidões.” (Mensagens
Escolhidas, v. I, p. 100, 101.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no caderno
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 214 – “Manancial de Toda Bênção”
Oração

Sugestão
Colocar alguns convites para o evangelismo em lugares públicos como: padaria,
farmácia, supermercado, etc.
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Abril
Semana 1

(Heloísa Vargas)
1.
2.
3.
•
•
•

Hino:
Oração
Motivo de oração:
Evangelismo Semana Santa.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ler Romanos 13:11.
“É hora de orar! Por quê? Porque de maneira lenta, entorpecida e quase imperceptível, estamos perdendo a capacidade de crer em um Salvador ressuscitado que suja
as Suas mãos no suor e na fuligem de nossas vidas. Um Deus real e ativo, que faz toda
a diferença!
Jesus deixou a tumba há 2000 anos, mas nós temos conseguido enterrá-Lo debaixo de um monstro de trivialidades religiosas e lutas internas comuns que O mantém
distanciado e removido de qualquer coisa significativa para nossa vida”. (Extraído do
livro “Se meu Povo Orar”, de Randy Maxwell, p. 6.)
Os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Como Cristo nos revelou a nós o verdadeiro caráter
do Pai, assim temos de manifestar Cristo ao mundo, o qual Lhe esconhece o terno e
compassivo amor. “‘Assim como Tu Me enviaste ao mundo’”, disse Jesus, “‘também Eu
os enviei ao mundo... para que o mundo creia que Tu Me enviaste.” Jo 17:18 e 21. ‘“Eu
neles, e Tu em Mim... para que o mundo conheça que Tu Me enviaste a Mim.” Jo 17:23. O
apóstolo Paulo diz aos discípulos de Jesus: “É manifesto que vós sois a carta de Cristo...
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conhecida e lida por todos os homens” 2Co. 3:3 e 2. Em cada um de Seus filhos Jesus
envia uma carta ao mundo. Se sois seguidores de Cristo, Ele manda por vosso intermédio uma carta à família, à cidade, à rua em que residis. Habitando em vós, Jesus deseja
falar ao coração dos que não se acham relacionados com Ele. Talvez não leiam a Bíblia,
ou não escutem a voz que lhes fala de suas páginas; não veem o amor de Deus manifestado em Suas obras. Se sois, porém, um fiel representante de Jesus, talvez por meio
de vós sejam induzidos a compreender algo de Sua bondade, sendo atraídos a amá-Lo
e servi-Lo” (Caminho a Cristo, p. 115)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 415 – “Só com teu Deus”
Oração

Sugestão
Contar a história de sua família e como outras vidas foram afetadas. Enfatizar, principalmente, o aspecto espiritual.
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Semana 2
Heloísa Vargas
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 217 – “Ando Sempre Alegre”
Oração
Motivo de Oração:
Evangelismo Semana Santa.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ler Tiago 5:17.
A oração intercessora “pode resultar em maior sabedoria e poder (cf. Ef. 1:1519), encher o coração com a plenitude do amor de Deus (cf. Ef. 3:16-19); conduzir
ao conhecimento da vontade de Deus, à frutificação, à perseverança, à paciência
e alegria (cf. Cl. 1:9-12); resultar numa vida pacífica, piedosa e respeitável em todos
os sentidos (cf. 1Tm. 2:1,2); gerar amor pelo próximo e santidade diante de Deus (cf.
1 Ts. 3:10-13); tornar seus membros dignos do chamado de Deus, levando-os ao
cumprimento de toda boa resolução e obra de fé (cf. 2Ts. 1:11,12); confortar (cf 2Ts.
2:16,17); tornar eficaz o partilhar da fé (cf. Fp. 6); aperfeiçoar em toda a boa obra, habilitando a igreja a fazer aquilo que é agradável a Deus.” (Marco Bueno, Ensina-nos
a Orar, p.16,17.)
Muitas pessoas estão envolvidas no evangelismo da Semana Santa e carecem das
nossas orações intercessoras. Precisamos interceder, também, pelas pessoas que estão tendo o privilégio de ouvir sobre o grande plano da salvação. Muitas delas, com
certeza, enfrentam lutas relacionadas às suas crenças aprendidas e vividas, até então.
Assim como Deus honrou a oração de Elias, Ele está disposto a honrar a sua oração de
intercessão pelos mensageiros e pelos interessados.
Faça do evangelismo da Semana Santa o alvo de suas orações durante esta
semana.
Procure ler os textos bíblicos acima citados e medite sobre eles.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 417 – “Meu Deus e Eu”
Oração

Sugestão
Encontrar uma palavra de cada letra do alfabeto que descreva uma característica
de Deus, de Jesus e do Espírito Santo.
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Semana 3
Heloísa Vargas
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 462 - “Joias Preciosas”
Oração
Motivo de Oração:
Evangelismo Semana Santa.
Juvenis e Desbravadores da igreja.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ler 1Samuel 12:23.
“Por quem você ora? A oração intercessoria é uma obra individual. Não basta escolhermos 100 nomes e orarmos por eles rapidamente de modo que algo mágico aconteça. Há algumas formas de vida nas quais nascimentos múltiplos são comuns. Um
opossum, por exemplo, dá à luz uma dúzia ou mais de filhotes, porém não é assim com
os seres humanos. Ocasionalmente presenciamos o nascimento de gêmeos e, muito
mais raro, o nascimento de trigêmeos ou quadrigêmeos. A maioria dos seres humanos
nasce um por vez e este é o modo como as almas são conquistadas. Se quiser ganhar
uma alma, comece apenas com uma.“ (Extraído do artigo “A Oração Intercessoria - Quatro coisas acontecem quando alguém ora em favor de outra pessoa”, escrito por Mark Finley
na Revista do Ancião de julho-setembro/2002, p. 29)
Que tal escolher um juvenil ou desbravador da igreja e orar durante todo o ano
por ele?
As crianças de hoje enfrentam muitas circunstâncias difíceis. Obrigadas a amadurecer mais cedo, perdem muito de sua infância. Além disso, a TV ensina-lhes uma nova
moralidade, o gosto pelo ocultismo e a ociosidade, além de enfatizar falsos herois. A
Internet traz uma gama de informações para as quais elas não estão preparadas. Os
jogos enfatizam a violência e o desejo de supremacia.
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Quanto fará a oração sincera em favor dessa criança, só teremos conhecimento na
eternidade.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registrar no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 467 – “Ouço o Clamor do Bom Pastor”
Oração

Sugestões
a.

Utilizar canetas e folhas de papel em branco. Cada pessoa deve entrevistar
alguém do grupo que não lhe seja familiar com perguntas sobre situações
da infância. Não escrever o nome nas folhas. Estipular tempo para a entrevista e, ao encerrar, recolher as folhas e lê-las. O grupo deve adivinhar de
quem se está falando.
Sugestão para questionário: Qual sua brincadeira preferida quando criança? Diga
um aniversário inesquecível. Qual o maior susto que levou enquanto criança?
Como foi seu primeiro dia de aula? Lembra de uma boa ação? Lembra de uma
“arte” ?

b. Preparar cartõezinhos para os juvenis e adolescentes, informando que o
grupo esteve orando por eles.
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Semana 4 ou início de Maio
Heloísa Vargas
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 414 – “Santa Hora de Oração”
Oração
Motivo de Oração:
Escolas Adventistas
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ler Mateus 7:7.
Muitas vezes intercedemos por amigos, parentes e conhecidos, mas parece que a
oração não é respondida. Você já teve uma experiência assim? (Permitir que o grupo
fale) A oração não respondida é um mistério e uma agonia. “Os que mais sofrem são
aqueles que creem que a oração move montanhas.”
Deus diz “não” quando nossos pedidos são errados, bem intencionados, mas impróprios. Pedidos errados também são aqueles feitos para satisfazer a nós mesmos,
visivelmente materialistas; Deus diz “não” aos pedidos imaturos e aqueles de pouco
alcance. Também se enquadram aqui os pedidos para que Deus mude a outra pessoa
porque eu, no fundo, não tenho vontade alguma de mudar.
Petições egoístas para alimentar o ego podem parecer apropriadas, mas Deus
não será enganado.” A motivação por trás do pedido é que deve estar errada quando
Deus diz: “não”. (Baseado no livro “Ocupado demais para deixar de Orar”, de Bill Hybels,
p. 73-77)
Um pedido que Deus terá prazer em honrar certamente é pelas nossas escolas,
pelos professores, diretores, alunos e pais que podem ser alcançados por meio das
crianças.
As crianças acreditam nas orações. Elas pensam que, uma vez tenham feito os seus
pedidos, o Senhor as atenderá exatamente da forma como pedem. Jesus disse que
deveríamos exercer fé semelhante. Mas, por outro lado, precisamos conscientizá-las de
que Deus é como um Pai. Um pai nem sempre dá aos seus filhos exatamente aquilo
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que eles lhe pedem, mas nunca deixa de lhes dar aquilo de que eles precisam.
As escolas adventistas, bem como os professores, podem ajudar as crianças a desenvolverem uma fé sadia, firme e segura em Jesus. Oremos em favor de cada uma
delas.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 359 – “Dia a Dia”
Oração

Sugestões
a.

Distribuir papel e caneta a todos os participantes. Cada um avaliará, silenciosamente, os “pedidos negados” por Deus durante a semana. Escrever
no papel uma ou duas orações não atendidas e por que acham que não
foi atendida, de acordo com o que estudamos hoje. Encerrada a atividade,
fazer uma oração silenciosa individual e cantar juntos o hino de nº 359 do
Hinário Adventista, “Dia a Dia”.

b. Se sua igreja tem uma Escola Adventista, mande uma cartinha à direção
comunicando que estiveram orando pela escola e que estão disponíveis
para orar pelos pedidos que eles desejarem fazer.
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Maio
Semana 1
Heloísa Vargas
3.
4.
5.
•
•
•
•

Hino: 370 – “Cada Momento”
Oração
Motivo de Oração:
Ministério de Publicações
Semana da Família e pelas mães da igreja.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ler Gênesis 20:7.
Além das funções de descrever, exortar, instruir, consolar e predizer, o profeta também é intercessor. “Ele fala por alguém. Pode falar aos homens em favor de Deus, ou
vice-versa. Abraão, como profeta, intercedeu por Abimeleque.
O autor sacro apresenta Abimeleque como quem precisasse da intercessão de
Abraão... Se Abraão orasse, o rei seria livrado da ameaça divina de morte, bem como
de quaisquer problemas de impotência e esterilidade que tivessem atingido a ele e a
sua casa (ver v. 17).
“Um intercessor é alguém que faz “contato” com Deus, ao contrário de muitos cuja
oração não passa de brincadeira.”
O ministro da página impressa é também um intercessor. Ele ora antes de sair de
casa, pedindo ao Espírito Santo que prepare o coração daqueles com quem entrará em contato. Ele ora silenciosamente pela pessoa a quem apresenta seus livros. E
depois, ora para que a literatura transforme aquela vida. Oremos intercessoriamente
também por esses fieis colportores:
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino:
Oração

Sugestão
Reunir o grupo em círculo e ter em mãos um rolo de barbante. Dirigir-se a um dos
participantes, dizer-lhe uma palavra de encorajamento e passar o rolo a ele, segurando
a partir do barbante. A pessoa que receber o rolo deve repetir a operação, passando-o
adiante acompanhado de uma palavra de encorajamento. O barbante deve estar sempre bem esticado entre uma pessoa e outra.

48 | Orações que Sustentam

o
-

Semana 2
Heloísa Vargas
1.
2.
3.
•
•
•
•
•

Hino: 369 – “Segura minha Mão”
Oração
Motivo de Oração:
Pessoas que visitam a igreja.
Semana da Família.
Dia mundial de Batismos.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ler Mateus 22:39.
Ao começar a interceder por outros, nossas próprias fraquezas ficam desnudas. Feridas não curadas se abrem, porque há ocasiões em que a pessoa não pode fazer nada
para curar a si mesma, e seu cônjuge, não consegue costurar as bordas de seu coração
partido. É então que tem de estender-se ao Senhor. Passa a orar fervorosamente também por si mesma, e colhe frutos maravilhosos.
Quando Deus cura o coração quebrado, a pessoa torna-se novamente sadia e completa, e pode entrar num relacionamento sem desespero, não precisa de ninguém para
completá-lo(a). Tornou-se completo(a) pelo toque do próprio Senhor. (Baseado no livro
“A Dama, Seu Amado e Seu Senhor”, de T. D. Jakes, p. 181.)
Muitos que procuram a nossa igreja o fazem por terem seu coração partido. São
pessoas que sentem a necessidade de um Deus, de um Salvador, de um Médico, de
um Consolador. Neste sábado foi o dia da visita. Ore por estas pessoas para que possam ter encontrado o que vieram buscar. Ore para que sintam o desejo de voltar. E ore
por você para que tenha a sensibilidade de tocar a alma dessas pessoas.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto colocando junto as feridas emocionais que precisamos entregar ao Senhor.
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 373 – “Deus Cuidará de Ti”
Oração

Sugestão
Cortar corações ao meio, com diferentes recortes de um coração para outro. Distribuir a cada participante uma “metade” do coração, aleatoriamente. Pedir que encontre
a pessoa que está com a outra metade que encaixa com a sua. Formadas as duplas,
sentar-se em círculo e conversar sobre as diferenças do próximo que completam a si
mesmo.
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Semana 3
Heloísa Vargas
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 307 – “Cristo nos Conclama”
Oração
Motivo de Oração:
Dia Mundial de Batismos.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ler Atos 1:12-14.
“A igreja primitiva estava em chamas com a missão de salvaralmas. Estamos nós?
“Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual, e suplicaram do Senhor a santa
unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Sentiam a responsabilidade que lhes cabia nessa obra de salvação
de pessoas. Compreendiam que o evangelho devia ser proclamado ao mundo, e reclamavam o poder que Cristo prometia” (Atos dos Apóstolos, p. 37.
Nossas reuniões de oração podem deixar de ser secas e sem vida. Devemos ir a
Deus em busca do desejo e do poder de fazermos aquilo que estamos aqui para realizar – compartilhar o evangelho. (Baseado no livro de Rondy Maxwell, “Se Meu Povo
Orar”, p. 118)
Uma vida consagrada inteiramente ao Senhor será um grande testemunho em
favor do evangelho. Por palavras, exemplo e ação testemunhará que vale a pena ter
Cristo como Senhor de sua vida.
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4.

Comentar o texto mencionando formas criativas que podemos utilizar para compartilhar o
evangelho.
5. Testemunho de orações respondidas e registro no livro
6. Caixa de oração
7. Orar pelos pedidos
8. Distribuir os pedidos entre os membros
9. Hino: 308 – “Brilha no Meio do Teu Viver”
10. Oração

Sugestão
Vocês necessitarão de uma bola ou outro objeto que possa ser lançado com facilidade. Leia várias vezes em voz alta o versículo a ser memorizado (Atos 1:14). Quando todos já estiverem familiarizados com o texto, iniciar a brincadeira. Alguém deve segurar
a bola, falar a primeira palavra do versículo e lançar a bola para outra pessoa. Esta deve
falar a segunda palavra e passar a bola adiante. Continuar até terminar o versículo.
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Semana 4
Heloísa Vargas
1.
2.
3.
•
•
•
•
•

Hino: 327 – “Mensagem ao Mundo”
Oração
Motivo de Oração:
Batismos.
Missão Global.
Obreiros Voluntários.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ler Daniel 10:12.
“O livro de Daniel 10 nos conta a respeito do mensageiro celestial que explicou a
Daniel a grande batalha que havia sido travada na mente de Ciro. Os anjos bons lutaram para que os anjos maus recuassem de modo que Ciro pudesse tomar a decisão
certa. Os anjos maus tentaram destruir os bons e, desse modo, deixar Ciro envolto em
trevas. Quando Daniel orou, a batalha irrompeu e o próprio Jesus desceu, combateu
os anjos maus e deu a Ciro a oportunidade de tomar a decisão certa e inteligente.
Desse modo, Israel foi libertado e a oração intercessora de Daniel comprovadamente
foi atendida” (Pr. Mark Finley).
Que grande conforto é termos a certeza de que nos momentos mais difíceis, anjos
e o próprio Cristo vêm ao nosso encontro para nos conceder a vitória. Que bom é
sabermos que ao estabelecermos uma igreja num lugar ainda não evangelizado, se
houver algum empecilho, Deus enviará anjos para ajudar pessoas comuns e, até mesmo, autoridades a tomarem o nosso lado e nos ajudar em nossos esforços.

4.

Comentar o texto e relatar um episódio em que você sofreu mentalmente, à semelhança de Ciro,
para tomar uma deci são certa. O que você decidiu fazer? Qual o desfecho final?
5. Pediu para que amigos orassem por você?
6. Testemunho de orações respondidas e registro no livro
7. Caixa de oração
8. Orar pelos pedidos
9. Distribuir os pedidos entre os membros
10. Hino: 331 – “As Searas Maduras”
11. Oração
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Sugestão
Reunir o grupo em círculo, de pé. Todos devem cruzar os braços e dar as mãos. Sem
largar as mãos uns dos outros, os participantes devem tentar desfazer o “nó”, dentro
de um tempo estipulado. É necessário que todos trabalhem juntos. Relacione essa
atividade com a batalha travada entre anjos maus e bons para influenciar as decisões
mais importantes.
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Semana 5

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 324 – “Mãos”
Oração
Motivos de Oração:
ADRA
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ana nasceu numa grande favela de São Paulo. Sendo uma dentre muitos filhos,
a família não tinha condições de mantê-la de maneira condigna. Sendo sua família
adventista, alguém sugeriu à pobre mãe que entregasse sua menina para uma instituição da igreja capaz de oferecer à filha melhores condições baseadas em alimentação,
vestuário, atenção médica e educação.
Não deve ter sido fácil para aquela mãe entregar sua preciosa filhinha, mas ela
sabia que estava fazendo o melhor para a menina. Criada em um lar de meninas da
igreja, a menina cresceu e se desenvolveu. Aprendeu a tocar piano, a cantar, a fabricar
diferentes tipos de artesanatos, etc. Ana ficou no lar até concluir o Ensino Médio, obtendo o diploma de professora.
Ao concluir seus estudos, devido ao seu perfil de uma moça trabalhadora, cumpridora de seus deveres, esforçada, competente e, sobretudo, cristã foi chamada para
trabalhar em uma Escola Adventista.
Sua alegria não tinha limites quando, ao receber os primeiros salários, economizava ao máximo para poder enviar uma parte para ajudar sua mãe e irmãos.
Depois de algum tempo levou a família para morar consigo e assim, pôde ajudar
na formação de seus irmãos menores.
A igreja adventista sai às ruas, na pessoa de seus membros, uma vez por ano com o
objetivo de angariar donativos para Serviço Assistencial. Parte destes recursos vai para
asilos, casas de passagens, creches, lares de crianças, hospitais, clínicas, ADRA local e
Escola Adventista. Um dos objetivos é dar uma perspectiva de vida para outras crian-
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ças como Ana que, certamente teria uma história diferente se não tivesse a ADRA para
apoiá-la.
É nosso privilégio, como seguidores de Cristo, sermos Seus pés, Suas mãos, Seus
olhos, Seus ouvidos e Seus lábios aqui na Terra, cumprindo o trabalho de fazer o bem.
Será que Jesus vai poder contar com você? Ore por aqueles que trabalham para
a ADRA. Ore por aqueles a quem a ADRA tem ajudado. E ore para que mais pessoas
sintam o desejo de, à semelhança de Jesus, usar parte de seu tempo para recoltar para
a ADRA.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração.
Orar pelos pedidos.
Distribuir os pedidos entre os membros.
Hino: 238 – “Amor nos Faz Contentes”
Oração

Sugestão
Descubra alguém de sua igreja que seja bem-sucedido na recolta e o incentive a
relatar sua experiência a outros que estejam desanimados para o trabalho. Assegure-lhe de que o grupo está orando por este trabalho.
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Hino: 500 – “Deus Sabe, Deus Ouve, Deus vê”
Oração
Motivos de Oração:
Ministério da Mulher.
Mulheres da Igreja.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ela era uma mulher desesperada. Há doze anos buscava ajuda. Consumira todo o
seu dinheiro com médicos, medicamentos, tratamentos, internações e tantas outras
coisas, mas nada havia sido eficaz. Seu caso era sem solução.
Cada novo dia não trazia ao seu coração nenhum raio de esperança, pelo contrário, sombras de tristeza e decepção. Quanto tempo ela teria ainda para suportar essa
situação?
Então aconteceu algo que mudaria sua vida. Ela ouviu falar de Jesus e de Seu poder
de curar. Talvez no início alguns sentimentos de incredulidade ainda pudessem persistir. Mas, quanto mais o tempo passava novas declarações chegavam aos seus ouvidos.
Eram boas novas extraordinárias que falavam de curas e milagres.
Ansiava agora por um encontro com Cristo. Ela Lhe suplicaria e Ele certamente a
atenderia. Chegou finalmente o dia em que O viu. Seu rosto espelhava tanta calma,
tanta paz, tanta bondade que resolveu aproximar-se. O problema era a multidão que
O cercava.
Falar de sua hemorragia que a tornava imunda e exilada do contato das pessoas
diante de uma multidão desconhecida ser-lhe-ia muito constrangedor.
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Por isso, aproximando-se o máximo que pôde e, timidamente, tocou em Suas vestes. Imediatamente sentiu algo maravilhoso passando por todo o seu corpo. Finalmente estava curada, mas sua cura não foi meramente física, mas também emocional e
espiritual. E tudo isso começou com apenas um toque, um toque de vida.
Milhares de mulheres hoje, necessitam desse mesmo toque curador. Algumas têm
sofrido anos a fio. Outras estão desesperadas, pois desconhecem onde e como obter
ajuda. Cada mulher adventista deve levar a boa nova de cura e salvação a essas mulheres. À semelhança da mulher do fluxo, é constrangedor para muitas relatar diante
da multidão ou a homens os seus problemas. Por isso, Deus conta com você mulher,
para ler e compreender o que vai ao coração dessa mulher para que ela possa tocar
em Jesus e receber vida!

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 478 – “Jesus Tu És a minha Vida”
Oração

Sugestão
Cada membro do grupo deve convidar uma mulher, não adventista, para assistir ao
programa do Dia Mundial da Mulher Adventista.
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Hino: 503 – “Deixa-me Contigo Andar”
Oração
Motivos de Oração:
Voz da Profecia /TV e Rádio Adventista Novo Tempo.
Casais da Igreja.
Liberdade Religiosa.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ele estava desesperado, sua esposa pedira-lhe o divórcio. Roberto tinha apenas 32
anos de idade, era pai de uma garota de 14 anos e amava sua esposa. O que seria dele
de agora em diante?
Reconhecia que sua esposa tinha razões de sobra para abandoná-lo, mas o que
Roberto poderia fazer para livrar-se das drogas, do cigarro e do álcool? Afinal ele começara ainda bem cedo a fumar. No ensino médio aprendera a misturar bebidas e usar
drogas. Depois de casado sua escravidão à bebida o levava a comprar dois engradados
de bebida todas as vezes que recebia o salário, com medo que esta viesse a terminar
antes do final do mês.
Já fazia algum tempo que tocava numa banda de rock até altas madrugadas e
chegava a casa, totalmente transtornado pela bebida, drogas e música. Quebrava as
coisas e em sua fúria ria, satanicamente, ao ver o medo e horror estampados no rosto
da esposa e filha que fugiam de casa diante dessas cenas. Procurou ajuda em determinada igreja, mas o pastor se sentiu impotente para auxiliá-lo.
E agora, ali estava ele desesperado, impotente diante do rádio ligado, com medo
de perder o que tinha de mais precioso: a família. Foi quando sua atenção foi fixada
nas palavras do rádio. Um homem dizia: “se você tem tentado e não tem conseguido
entregue, a Deus, o seu problema. Ele pode tudo.” Naquele momento o homem convidou quem precisava de ajuda a orar com ele. Roberto pensou: “isso é para mim.”
Enquanto a oração prosseguia pelo rádio Roberto pediu: “Deus, se Tu existes, por
favor, livra-me dessa vida miserável.”
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E Deus ouviu a sua oração. Daquele momento em diante Roberto nunca mais bebeu, fumou ou usou drogas. Procurou os responsáveis pelo programa do rádio, entrou
em contato com eles e foi batizado na Igreja Adventista.
Hoje, Roberto é adventista do sétimo dia.
Essa é só uma historia. Uma historia real. Quantas pessoas têm sido salvas pelos
programas de “A Voz da Profecia” e das rádios “Novo Tempo” em diferentes Estados do
Brasil. E os resultados só saberemos na eternidade.
Ore por estes programas. Ore pela nossa Emissora de Rádio, pela nossa TV e, não
deixe de contribuir, com uma generosa oferta, neste sábado.

4.

Comentar o texto e, se possível, a história de alguém que foi convertido pela “Voz da Profecia” ou
“Novo Tempo”.
5. Testemunho de orações respondidas e registrar no livro
6. Caixa de oração
7. Orar pelos pedidos
8. Distribuir os pedidos entre os membros
9. Hino: 502 – “Vaso Novo”
10. Oração

Sugestão
Nesta semana, convidar alguém para ouvir um dos programas adventistas de Rádio ou TV e orar para que esta pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo.
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Hino: 272 – “Olha Com Fé Para Cima”
Oração
Motivos de Oração:
Enfermos.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Terezinha era uma mulher tetraplégica e que agora estava com câncer, sofrendo
com um tipo de alergia de pele. Sua coceira não podia ser amenizada uma vez que
não tinha como se coçar, imóvel como vivia naquela cama já há trinta e nove anos. Foi
quando, ao visitá-la levando-lhe uma amiga médica dermatologista pediu-me para
realizar um culto de gratidão em sua casa. Como aquela mulher podia agradecer? Ela
amava profundamente a Deus, sentia-se amada por Ele e tinha a plena certeza de que
Ele estava cuidando dela, em toda e qualquer situação, por isso podia sentir-se segura
e com o coração disposto a agradecer.
Diz Ellen White:
“Cristo é agora o mesmo compassivo médico que era durante Seu ministério terrestre. NEle há bálsamo curativo para toda doença, poder restaurador para toda a enfermidade. Devemos ensinar as pessoas a crerem no grande Médico.
O Salvador deseja que animemos os enfermos, os desesperançados, os aflitos a
apegarem-se à Sua força. Cristo deseja manifestar Sua presença no quarto do doente,
enchendo o coração dos médicos e enfermeiros com a doçura do Seu amor. Se a vida
dos assistentes do enfermo é de maneira a Jesus os poder acompanhar ao leito dele,
ao mesmo sobrevirá a convicção de que o compassivo Salvador está presente, e essa
convicção por si só fará muito em benefício tanto de sua alma como do corpo. Mas
unicamente vivendo em obediência à Sua palavra podemos pedir o cumprimento das
promessas que nos faz.
Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmas.
Não têm vivido segundo as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Outros têm
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desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar.
Frequentemente é alguma forma de vício a causa do enfraquecimento mental ou físico.
Obtivessem essas pessoas a bênção da saúde, e muitas delas continuariam a seguir o
mesmo rumo de descuidosa transgressão das leis naturais e espirituais de Deus, raciocinando que, se Ele as cura em resposta à oração, elas se acham em liberdade de prosseguir em suas práticas nocivas, condescendendo sem restrições com apetites pervertidos.
Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde essas pessoas, estaria animando o
pecado.
Para que recebam Sua bênção em resposta à oração, devem cessar de fazer o mal
e aprender a fazer o bem. Seu ambiente deve ser higiênico, corretos os seus hábitos de
vida. Devem viver em harmonia com a Lei de Deus, tanto a natural como a espiritual“ (A
Ciência do Bom Viver, pp. 226-228.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 367 – “Ao Passares pelas Águas”
Oração

Sugestão
Visitar um enfermo nesta semana e dizer-lhe que Deus está ali, ao seu lado. Orar
com ele e por ele. Dizer-lhe quais são as condições para que Deus possa restaurá-lo.
O grupo pode, também, formar duplas de oração para visitar hospitais, uma vez na
semana, e orar pelos doentes.
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Hino: 486 – “Sal da Terra”
Oração
Motivos de Oração:
Evangelismo Jovem.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ele estava cursando o primeiro ano da faculdade. Morando longe de casa, numa
república de estudantes, acostumara-se a acordar bem cedo, antes dos amigos, para
estudar sua lição da Escola Sabatina. Numa manhã, foi surpreendido por um colega
que lhe perguntou o que estava fazendo. Um tanto sem jeito, em poucas palavras
respondeu-lhe que era cristão e estudava a Bíblia. Mas o colega quis saber o porquê
da lição, que tema estava estudando, etc. Conclusão: desde aquele dia eram três e não
apenas um jovem participando do estudo, os três colegas de quarto. Quando ele me
contou o que lhe acontecera lembrei-me do poder da influência dos jovens e o quanto Deus pode realizar por meio deles para o crescimento do Seu trabalho.
Ellen White aconselha a juventude:
“Levai a luz aonde quer que fordes; mostrai que tendes força de propósito, que não
sois pessoas indecisas, facilmente dominadas por maus companheiros. Não estejais
prontos para anuir às sugestões dos que desonram a Deus, mas antes procurai reformar,
reaver e salvar almas do mal.
Recorrei à oração, persuadi com mansidão e humildade de espírito aos que se
opõem. Uma alma salva do erro e levada sob o estandarte de Cristo, causará alegria no
Céu e colocará uma estrela em vossa coroa de honra. Uma pessoa salva levará, por sua
piedosa influência, outras ao conhecimento da salvação, e assim a obra se multiplicará,
e só as revelações do dia do juízo tornarão manifesta a extensão da mesma.
Não hesiteis em trabalhar pelo Senhor, por pensardes que pouco podeis fazer.
Fazei com fidelidade o vosso pouco; pois Deus cooperará com vossos esforços. Ele es-
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creverá vosso nome no livro da vida, como o de uma pessoa digna de entrar no gozo
do Senhor. Supliquemos-Lhe fervorosamente que sejam suscitados obreiros, pois os
campos estão brancos para a ceifa; a seara é grande, mas poucos os ceifeiros.” (Mensagens aos Jovens, p. 22)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentário do texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 483 – “Partilhai Vossa Fé”
Oração

Sugestão
Procurar os jovens de sua igreja que estarão ou não envolvidos no evangelismo
jovem e orar com eles. Assegurar-lhes de que o grupo estará orando por eles em favor
de seu trabalho e testemunho.
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Hino: 484 – “Faze Como Daniel”
Oração
Motivos de Oração:
Semana de Oração JA.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Estudante universitária, ela tirava as melhores notas e tinha um ótimo conceito.
Todos a viam como uma das mais brilhantes. Foi quando começou a ter dificuldades
com as aulas aos sábados. Os professores afirmaram que, se quisesse ser aprovada,
deveria deixar de lado ideias tão restritas, prova de uma mente ultrapassada e arcaica.
Sem incomodar-se com as palavras ferinas que lhe dirigiam, permaneceu fiel a Deus.
Houve muitos detalhes que provavam que Deus estava ao seu lado, e isso, até os colegas chegaram a reconhecer e a citar. Terminou o curso com brilhantismo. Foi aprovada
no curso e pelos céus!
A história sagrada apresenta muitos nobres exemplos de homens cujo caráter foi formado sob direção divina; homens cuja vida foi uma bênção a seus semelhantes, e que estiveram no mundo como representantes de Deus. Entre estes se acham José, Daniel, Moisés,
Elias e Paulo - os maiores estadistas, o mais sábio legislador, um dos mais fieis reformadores,
e o mais ilustre instrutor que o mundo já conheceu, com exceção dAquele que falou como
nenhum outro.
No princípio de sua vida, exatamente quando passavam da juventude para a varonilidade, José e Daniel foram separados de seus lares, e levados como cativos a países pagãos. José esteve sujeito especialmente às tentações que acompanham grandes
mudanças na sorte. Na casa paterna, uma criança mimada; na casa de Potifar, escravo,
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depois confidente e companheiro, homem de negócios, educado pelo estudo, observação e contato com os homens; no calabouço de Faraó, prisioneiro do Estado, condenado injustamente, sem esperança de reivindicação ou perspectiva de libertamento;
chamado em uma grande crise para dirigir a nação - que o habilitou a preservar sua
integridade!
Ninguém pode ficar em uma altura preeminente sem correr perigo. Assim como a
tempestade deixa intacta a flor do vale e desarraiga a árvore no topo das montanhas,
as terríveis tentações que deixam ilesos os humildes da vida, assaltam os que se acham
nos altos postos de êxito e honras. José, porém, suportou a prova da adversidade, e da
prosperidade, de modo semelhante. A mesma fidelidade que manifestou nos palácios
de Faraó, manifestou na cela do prisioneiro.” (Mensagens aos Jovens, p. 50, 51.)

Deus espera que os jovens tenham a mesma têmpera de José. Decidam-se, como
ele, a serem fiéis em toda e qualquer circunstância.
Os que assim perseverarem receberão a aprovação divina e por meio de sua vida
poderão influenciar a outros.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 482 – “Jesus Precisa de Ti”
Oração

Sugestão
Escrever o nome de todos os jovens da igreja em papeizinhos. Cada pessoa do
grupo de oração deve tirar um nome e orar por esse jovem durante uma semana. Ao
final da mesma deve revelar o nome contando de suas orações e entregar um cartão
e um bombom a cada um.
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Hino: 401 – “Abre, Senhor, os Olhos Meus”
Oração
Motivos de Oração:
Semana de Oração JA.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Os pais desconhecem a importância e o valor de suas orações em favor de seus
filhos.
Muitos pais oram por seus filhos apenas quando estes se encontram em situações
difíceis, ou quando se sentem desanimados quanto à educação dos mesmos. Porém,
a revelação mostra quão valiosa é a oração constante em favor deles e com eles. Um
bom exemplo é o que aconteceu na vida de um dos mais ardorosos defensores da fé,
João Huss.
Diz Ellen White: “João Huss era de humilde nascimento e cedo ficou órfão pela
morte do pai. Sua piedosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como
a mais valiosa das posses, procurou assegurar esta herança para o filho. Huss estudou
na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde teve admissão gratuita como estudante pobre. Foi acompanhado na viagem por sua mãe;
viúva e pobre, não possuía dádivas nem riquezas mundanas para conferir ao filho; mas,
aproximando-se eles da grande cidade, ajoelhou-se ela ao lado do jovem sem pai, e
invocou-lhe a bênção do Pai celestial. Pouco imaginara aquela mãe como deveria sua
oração ser atendida.” (O Lar Adventista, p. 98.)
A maior e melhor herança que os pais podem legar aos seus filhos é a herança
espiritual. Os pais cristãos têm não apenas o privilégio, mas também o dever de orar
por seus filhos. Conversar com eles e assegurar-lhes de seu interesse por seu bem estar
físico, emocional, intelectual e espiritual. Devem orar por eles e com eles. Isso lhes dará
segurança em momentos difíceis e os encorajará ante a tentação.
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O filho pródigo da parábola de Cristo, somente voltou para casa paterna porque
sabia e sentia o amor de seu pai. Tinha certeza de que esse o perdoaria.
Os pais judeus em cada refeição oravam em favor de cada um de seus filhos e os
abençoava. Esse jovem deve ter sentido que as orações do pai em seu favor eram mais
do que meras repetições das palavras bíblicas.
Que em cada lar, as orações que ascendam aos céus possam vir do coração de pais
que verdadeiramente amam e se interessam por seus filhos.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 477 – “Canção da Vida”
Oração

Sugestão
a.

Nesta noite, vá ao quarto de seus filhos e ore particular e individualmente
por eles ao lado de suas camas.

b. Fazer cartõezinhos para dar aos pais no próximo sábado dizendo: “Queridos pais: Nada tem valor mais eterno do que diariamente instruir os filhos
nos caminhos do Senhor e entregá-los a Deus por meio da oração.”
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Hino: 481 – “Nos Passos de Jesus”
Oração
Motivos de Oração:
Evangelismo Voz da Mocidade/ Voz do Juvenil.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Em muitas igrejas, a liderança ainda não descobriu a importância do evangelismo
que pode ser realizado por juvenis e jovens.
Quando um adulto fala sua influência é pouca, porém a influência das palavras
e testemunhos de um juvenil ou jovem é muito maior. Ele fala aos de sua idade, aos
adultos e aos idosos.
Mas é plano de Deus que cada cristão seja como uma palmeira no meio do deserto.
A palmeira, batida pelo sol causticante e pela terrível tempestade de areia, permanece verde, florescente e frutífera no meio do deserto. Suas raízes são alimentadas por
fontes vivas. Sua verde coroa é avistada ao longe sobre a planície ressequida e desolada;
e o viajante, pronto a morrer, força os passos vacilantes para a sombra fresca e a vivificante água.
“A árvore do deserto é um símbolo daquilo que é intento de Deus seja neste mundo
a vida de Seus filhos. Devem guiar às fontes vivas as pessoas sedentas, cheias de inquietação e prontas a perecer no deserto do pecado. Devem mostrar a seus semelhantes
Aquele que faz o convite: “Se alguém tem sede, que venha a Mim e beba.” João 7:37.

“Há um lugar para cada filho de Deus nesta obra de apontar as correntes de fontes
vivas e hoje, mais do que nunca, o mundo perece de sede, sem nenhuma esperança.
Para capacitar as crianças e aos jovens, o Senhor promete o Espírito Santo: “E acontecerá, depois, que derramarei o Meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos evossas
filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões.”(Joel 2:28)
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Se cremos nessa promessa devemos fazer de tudo para apoiar o esforço missionário de nossos jovens. Se cremos na Revelação não deixaremos de orar e convidar
pessoas, a fim de que possam ser alcançadas pelo Espírito Santo.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros.
Hino: 480 – “Em Tuas Mãos”
Oração

Sugestão
Entregar uma folha de palmeira ou um cartão com o desenho da palmeira e o
texto do livro Educação e dar aos oradores da semana.
Assistir aos programas, incentivar os oradores e convidar outros para, também, estarem presentes.
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Hino: 467 – “Eu Achei”
Oração
Motivos de Oração:
Educação Cristã.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Alguns pais adventistas preocupados com o preparo de seus filhos para o vestibular, outros por não quererem conviver com um orçamento mais apertado deixam seus
filhos fora das escolas e colégios adventistas.
O Mestre que inspirou a criação dessas escolas nos adverte, por meio de Sua serva: “É
um fato terrível, e que deve fazer tremer o coração dos pais, que em tantas das escolas a
que se mandam os jovens, em busca de cultura e disciplina intelectual, dominam influências que deturpam o caráter, desviam a mente dos verdadeiros objetivos da vida e aviltam
a moral. Mediante o contato com os irreligiosos, os amantes de prazeres e os corrompidos, muitíssimos jovens perdem a simplicidade e a pureza, a fé em Deus e o espírito de
sacrifício que pais cristãos incentivaram e conservaram mediante cuidadosas instruções e
fervorosas preces.”
“Muitos dos
que entram na escola com o intuito de preparar-se para algum ramo de serviço desinteressado, absorvem-se em estudos seculares. Desperta-se o desejo de alcançar
distinções nos estudos e honras no mundo. Perde-se de vista o desígnio para que entraram na escola e a vida é dedicada a ocupações egoístas e mundanas. E formam-se
muitas vezes hábitos, que arruínam a vida tanto para este mundo como para o futuro.”
(A Ciência do Bom Viver, p. 403).
Ao me ser mostrado pelo anjo de Deus que se deveria estabelecer uma instituição
para a educação de nossos jovens, vi que esse seria um dos maiores meios ordenados
por Deus para a salvação de almas. ... Se a influência de nossas escolas for a que deve
ser, os jovens que ali se educam serão habilitados a discernir a Deus e glorificá-Lo em
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todas as Suas obras; e ao se empenharem em cultivar a faculdade que Deus lhes tem
concedido estarão se preparando para Lhe prestar mais eficiente serviço” (Orientação
da Criança, p. 212)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 474 – “Seguindo a Jesus”
Oração

Sugestão
Se existe uma Escola Adventista próximo de sua igreja, conversar com os pais que
ainda não têm seus filhos estudando em nossas instituições incentivando-os a matricularem seus filhos.
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Agosto
Semana 1
Marlene Garcia
1.
2.
3.
•
•
•
•
•
•

Hino: 499 – “Não Me Esqueci de Ti”
Oração
Motivos de oração:
Reinício das aulas das Escolas Adventistas.
Evangelismo da Primavera.
ADRA.
Dia das visitas.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
“O temor ao Senhor, é o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento do Santo
é prudência.” Provérbios 9:10.
Quando recomeça o segundo semestre escolar, novos desafios surgem no percurso da vida acadêmica, mas acima de tudo o testemunho pessoal é cobrado de todo o
jovem cristão.
Você precisa de sabedoria que vem Deus, para ter uma postura equilibrada diante
dos colegas, e tirar boas notas nas disciplinas que serão estudas, portanto não esqueça de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, a Bíblia, diz; “Buscai, pois em
primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”
Mateus 6: 33.
“Nosso pai celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber a largos sorvos da fonte de Seu ilimitado amor.” (Caminho
a Cristo, p. 94).
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“Peça, então; peça e você receberá. Peça humildade, sabedoria, coragem, mais fé.
Toda oração sincera será atendida.” (Mensagem aos Jovens, p. 250.)
Oremos queridos irmãos para que nossos jovens sejam vencedores e possam dar
um bom testemunho em prol da verdade, que recebam sabedoria e poder de Deus,
para vencerem as provas do dia a dia, alcançarem seus objetivos estudantis e, acima de
tudo, para estarem preparados para a volta gloriosa de Cristo Jesus.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 402 – “Fala à Minh’ Alma”
Oração

Sugestão
Convidar os estudantes para fazerem o pôr do sol na sexta-feira ou almoçar no
sábado, em sua casa.
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Semana 2

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 238 – “Amor Nos Faz Contentes”
Oração.
Motivos de Oração:
Visitas que estarão na igreja.
Programa de prevenção ao abuso e violência.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
No próximo sábado será o dia da visita. Quantas visitas a igreja tem recebido em
cada reunião? Como têm sido recebidas? É dado um atendimento especial a elas? Elas
retornam à igreja depois da primeira vez? A igreja necessita estar bem atenta para não
negligenciar o tratamento especial para o interessado que vai espontaneamente à
igreja. Veja o que diz a pena inspirada:
Quando se faz um discurso, semeia-se preciosa semente. Se, porém, não se fizerem
esforços pessoais para cultivar o solo, a semente não cria raiz. A menos que o coração
seja abrandado e subjugado pelo Espírito de Deus, perde-se muito do que foi falado.
Observai, na congregação, as pessoas que parecem interessadas, e falai-lhes depois do
serviço. Algumas palavras ditas em particular farão muitas vezes mais benefício do que
toda a pregação ouvida. Indagai a impressão causada pelos assuntos apresentados, se
o ponto ficou claro ao espírito dos ouvintes. Por meio de bondade e cortesia, mostrai
terdes neles real interesse, e cuidado por sua alma. (Testemunhos para a Igreja, v. 6, p. 68).
Em simpatia cristã deve se aproximar individual e intimamente dos homens, buscando despertar-lhes o interesse nas grandes coisas concernentes à vida eterna. Seu
coração poderá ser tão duro como as batidas estradas e, aparentemente, talvez seja
um esforço inútil apresentar-lhes o Salvador; mas, ao passo que a lógica pode falhar
em demovê-los, os argumentos serem impotentes para os convencer, o amor de Cristo,
revelado no ministério pessoal, pode abrandar o coração empedernido, de maneira que
a semente da verdade venha a criar raízes. (Obreiros Evangélicos, p. 185.)
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“Caso houvesse metade dos sermões e duplicado esforço pessoal fosse feito pelas
almas em seus lares e nas congregações, verse-ia surpreendente resultado.” (Evangelismo, p. 430).
“Quando é negligenciado o trabalho pessoal, perdem-se muitas preciosas oportunidades, as quais, se fossem aproveitadas, fariam avançar a obra decididamente.”
(Obreiros Evangélicos, p. 360).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registrar no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 231 – “Tenho um Hino em Meu Coração”
Oração

Sugestão
Além de orar pelos visitantes, organizar um almoço para o próximo sábado e convidar cada visitante a participar. Lembrar a equipe de recepção para anotar o telefone
e/ou endereço durante a semana, a fim de enviar um cartão ou uma telemensagem a
cada amigo, convidando-o para o evento.
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Semana 3
Marlene Garcia
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 258 – “Fé dos Nossos Pais”
Oração
Motivos de Oração:
Pais da igreja.
Programa de Prevenção contra abuso e violência.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
“O Senhor confiou aos pais uma obra sagrada e solene. Devem cultivar cuidadosamente o solo do coração. Podem assim ser colaboradores de Deus. Ele espera que guardem e cultivem cuidadosamente o jardim do coração de seus filhos”. (Lar Sem Sombra,
p. 69).
Que grande responsabilidade e privilégio, Deus outorgou aos pais, cuidar dos pequenos que recebemos e prepará-los para o reino do céu.
O exemplo de um pai e mãe, consagrados a Jesus, fala muito alto na vida de seus
filhos. Ensinamos mais pelo exemplo e postura cristãos do que com palavras.
“Se os pais derem a seus filhos a devida educação, eles mesmos se sentirão felizes
por ver os frutos de sua cuidadosa educaçãon no caráter de seus filhos.” (Lar Sem Sombra, p. 212).
Tendo em vista tão desafiadora tarefa, os pais devem buscar constantemente
a Deus, orando com fé, estudando Sua palavra e realizando o culto familiar com
seus filhos.
Oremos a Deus pelos pais e mães da igreja, para que sejam amorosos, perseverantes e fiéis a Deus, para que quando Cristo voltar, todos possam estar em pé
diante de dEle, felizes, exclamando com alegria: “Eis me aqui, Senhor, com os filhos
que me deste!”
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações atendidas
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros.
Hino: - 274 – “Firme nas Promessas”
Oração

Sugestão
Preparar um ambiente bem aconchegante e um lanche especial para o culto do
pôr do sol, em homenagem ao Papai.
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Semana 4

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino. 453 – “Amor no Lar”
Oração.
Motivos de Oração:
Dia de Ênfase Contra o Abuso e a Violência.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Aproxima-se o dia de ênfase contra o abuso e a violência. Muitas igrejas ainda não
têm utilizado esta data para orientação, advertência e protesto. A comunidade na qual
estamos inseridos precisa saber qual a posição da Igreja Adventista quanto ao assunto.
O conselho bíblico é que falemos em favor dos oprimidos. Mas o tema não é devido
apenas aos que não partilham a nossa fé. Há muitos conselhos divinos a esposos e pais
que se julgam cristãos e, todavia, oprimem emocionalmente sua família.
Veja o que Ellen White escreveu a um desses.
Tua vida seria muito mais feliz se não sentisses que estás investido de absoluta autoridade porque és marido e pai. Tua conduta mostra que interpretas mal tua posição
de marido, isto é, laço de união do lar. És nervoso e ditatorial e muitas vezes manifestas
grande falta de senso, de maneira que em qualquer tempo que considerares tua conduta nessas ocasiões, ela não pode parecer razoável para com tua esposa e teus filhos.
Uma vez havendo tomado uma posição, raramente te mostras disposto a dela afastar-te.
Estás determinado a executar teus planos, quando muitas vezes não estás seguindo reto
curso e devias notá-lo. O que necessitas é mais, muito mais, de amor, de longanimidade,
e menos de determinação de seguir tua maneira de sentir tanto em palavras como em
obras. No curso que estás agora perseguindo, em vez de seres um laço de união da
família, serás como um torno para comprimir e martirizar a outros.”
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Você tem pontos de vista peculiares com respeito à orientação da família. Exerce
um poder independente e arbitrário, que não permite liberdade a seu redor. Você se
acha apto para ser líder em sua família e entende que sua cabeça é suficiente para
mover todos os membros, como uma máquina funciona nas mãos do operador. Você
é ditatorial e assume autoridade. Isto desagrada o Céu e entristece os compassivos
anjos. Tem-se conduzido em sua família como se unicamente fosse capaz de governar
por si mesmo. Fica ofendido se sua esposa se aventure a opor-se a suas opiniões ou
questione suas decisões.( Testemunho para a Igreja, vol. 2, p. 253)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 454 – “Vem Entre Nós Morar”
Oração

Sugestão
Cada família da igreja deve estabelecer um dia por mês ou bimestre, para uma
troca de atividades no lar, cada um fazendo as tarefas do outro. Por exemplo: pais e
filhos na cozinha, enquanto a mãe lava o carro. É uma maneira de dizer que o outro
é importante.
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Semana 5
Marlene Garcia
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 454 – “Vem entre Nós Morar”
Oração
Motivos de Oração:
Batismo da Primavera.
Educação Adventista.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
“Herança do Senhor, são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão.” Salmos 127; 3.
“Cristo avaliou tão alto as crianças que deu a sua vida por elas, tratai-as com o preço
do seu sangue.
“A mais tenra criança que ama e teme a Deus, é maior aos seus olhos do que o homem mais talentoso e instruído que negligencia a grande salvação.” Lar Sem Sombra,
p. 119.
Há um pensamento que diz; “No sorriso de uma criança, vimos estampada a glória
de Deus.” Uma criança tem muito valor diante de Jesus. Quando Ele esteve aqui neste
mundo, dedicou muita atenção a elas, quando os discípulos não queriam que elas se
aproximassem dEle, repreendeu-os: “Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade em verdade vos digo: Quem não
receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele.” (Mc 10:
14 e 15).
As crianças são preciosos tesouros diante de Jesus, Ele as tem usado em prol da pregação do evangelho de forma extraordinária e continuará usando até a Sua volta a esta Terra.
Oremos pelos nossos pequeninos e, certamente Deus os protegerá, até abraçarmos todos eles no lar celestial, juntamente com Jesus.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 459 – “Cristo Ama as Criancinhas”
Oração

Sugestão
Preparar um culto especial para os filhos na sexta-feira e um passeio em meio
à natureza no sábado à tarde.
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Setembro
Semana 1
Marlene Garcia
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 457 – “Sim, Cristo Me Ama”
Oração
Motivos de Oração:
Famílias.
Dia da Liberdade Religiosa.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Vivemos num país abençoado onde cada família pode decidir e escolher o que ensinar aos seus filhos. É maravilhoso usufruir dessa liberdade moral e religiosa instruindo
nossos filhos no temor do Senhor, princípio de toda a sabedoria.
“Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina soberano e os filhos são
ensinados a honrar a religião, a Bíblia e o Criador. Essa família tem direito à promessa:
aos que me honram, honrarei.” (Lar sem Sombra, p. 17).
A família tem sido alvo de ataques ferrenhos de Satanás, procurando destruí-la. Ele
usa muitas artimanhas para trazer desunião e tristezas. Elevada consideração e cuidado devemos ter com a televisão dentro do lar, a Internet e a falta do culto familiar.
“O círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu,
espelho em que nos refletir a nós mesmos.” (Lar sem Sombra, p. 54).
Criemos uma barreira em torno do nosso lar, convidando Jesus Cristo e Seus Anjos
para nos proteger. Façamos do nosso lar, um pedacinho do céu aqui na Terra, onde o
esposo ame e trate sua esposa e filhos com firmeza, carinho e amor.
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“Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos! Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de
tua casa, será como a videira frutífera; teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da
tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor!” (Salmos 128: 1 a 4).
Oremos para que nossas famílias sejam sólidas, unidas e espiritualmente fortes.
Assim teremos uma igreja forte, uma sociedade mais fraterna humana e feliz. Oremos
pelas autoridades para que continuem nos propiciando o privilégio de adorarmos a
Deus, segundo os ditames da nossa consciência.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 460 – “Jesus Me Quer Bem”
Oração

Sugestão
Convidar famílias para fazerem o pôr do sol na sexta-feira ou para o almoço de
sábado, na igreja ou na casa de alguém.
Organizar uma lista de assinaturas e enviá-laa um político conhecido (vereador,
deputado, senador) agradecendo pela liberdade religiosa.
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Semana 2

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 112 – “Ele Vive”
Oração
Motivos de Oração:
Dia do Colportor.
Batismo da Primavera.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Ele conheceu uma garota que dançava muito bem. Empolgado começou a treinar
por muitas horas diante do espelho e seus esforços não foram em vão. Logo estava
dando verdadeiros “shows” em danceterias, juntamente com a colega. Foi então contratado para integrar um grupo de danças, numa turnê pela Europa, seguiu todo satisfeito. Com um salário altíssimo, além das despesas com hotéis, alimentação e drogas,
quando as luzes do palco se apagavam sua solidão era incontestável. Fim da turnê. Ao
retornar para casa, agora era hora de voltar à realidade: sem trabalho, sem shows, sem
amigos e sem dinheiro, já que este acabou muito depressa em investimentos que não
deram certo. Sem motivação para nada e sem dinheiro para comprar drogas a fim de
esquecer o que se passava, um dia apanhou um livro “Parábolas de Jesus” e ao folheá-lo
foi impelido a ler a parábola do filho pródigo. Identificou-se com rapaz ali no chiqueiro.
Buscou uma igreja adventista e foi batizado.
Entretanto, até hoje, a família deseja saber como o tal livro foi parar naquela estante. Com certeza foi trabalho de algum fiel colportor.
As publicações expedidas de nossas casas publicadoras devem preparar um povo
para encontrar-se com Deus. Através de todo o mundo devem elas fazer a mesma obra
realizada por João Batista para a nação judaica.
Mediante comovedoras mensagens de advertência, o profeta de Deus despertou
os homens das fantasias mundanas. Por meio dele chamou Deus ao arrependimento o
Israel apostatado. Por suas apresentações da verdade expunha ele os enganos populares. Em contraste com as falsas teorias de seu tempo, a verdade contida em seus ensinos
se destacava como uma certeza eterna.
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Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos Céus”, era a mensagem de João. Mat.
3:2. Esta mesma mensagem, por meio de publicações das nossas casas editoras, deve
ser proclamada ao mundo hoje. ...
Há muitos lugares em que a voz do pastor não pode ser ouvida, lugares que só
podem ser alcançados por nossas publicações - livros, revistas e folhetos repletos das
verdades bíblicas de que o povo necessita. Nossas publicações devem ser distribuídas
em todos os lugares.”(Manuscrito 127, 1909).

“Aproximamo-nos rapidamente do fim. A impressão e circulação dos livros e revistas que contêm a verdade para este tempo deve ser nossa obra.” (O Colportor Evangelista, p. 51)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações atendidas
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 322 – “No Serviço do Meu Rei”
Oração

Sugestão
Convidar os colportores de sua igreja ou distrito para contarem de seu trabalho e
depois, orar por eles.
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Semana 3
Luciana Matos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 165 – “Dá-me a Bíblia”
Oração
Motivos de Oração:
Batismos.
Amigos da igreja que estão estudando a Bíblia.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Cada dia, quando abrem os jornais, as pessoas procuram a seção de seu interesse.
Alguns leem as notícias da política, outros sofrem com as policiais, vibram com os esportes ou se decepcionam com a economia. Todavia, um grande número de pessoas
está ávido para ler seu horóscopo. A prática de consultar os astros é quase tão antiga
quanto a humanidade. Hoje, ela se apresenta de diversas maneiras, inclusive, lançando
mão dos variados recursos da informática.
Mas, ao mesmo tempo em que é tão usado e antigo, o horóscopo é questionado
tanto por religiosos quanto por cientistas. A probabilidade de se cumprir o que foi
predito pelo horóscopo do dia é pequena, pois nossa vida depende da ação de Deus e
da nossa própria vontade e determinação. Transferir responsabilidades que são nossas
para os astros do zodíaco é, no mínimo, uma inconsequência. A Bíblia Sagrada contém
o que poderíamos chamar de um horóscopo infalível em suas predições. Não por ser
uma espécie de amuleto, ou um livro com reivindicações fetichistas; mas porque o seu
autor é o Deus Todo-Poderoso que Se fez conhecer por meio de mensageiros humanos inspirados e motivados por Ele. E somado a isto, um livro que não apenas prevê o
que vai acontecer, mas situa o ser humano dentro dos acontecimentos respeitando o
seu livre arbítrio, ocasionando resultados bons ou maus, dependendo da escolha de
cada um.
Os horóscopos geralmente fazem previsões sobre amor, prosperidade ou negócios, saúde, vida familiar, etc...
Veja, a seguir alguns conselhos que o horóscopo infalível e permanente traz para
você:
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Amor: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”João 3:16 – “Nós sabemos que já passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos...” 1João 3:14.

Prosperidade: “Bem aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores [...], o seu prazer está na lei do Senhor
[...] Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas que no devido tempo, dá
o seu fruto e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto faz prosperará.” Salmo 1:1 a 3.

Saúde: ‘Amado desejo por tua prosperidade e saúde.” 3João
Relacionamento Familiar: “Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os
que a edificam.” Salmo 127:1 “Maridos amai vossas mulheres [...]” Efésios 5:25.
Assim temos uma pequena amostra daquilo que a Bíblia tem para nós: um horóscopo infalível. Leia-o e pratique seus ensinos. O maior beneficiado será você! Hoje
vamos orar por dois motivos: Primeiro para que, a cada dia, o Senhor nos faça entender
melhor o Seu Livro. Segundo, pelos amigos de nossa igreja que estão estudando a
Bíblia conosco. Peçamos para que o Espírito de Deus possa iluminá-los, a fim de entenderem a verdade para o tempo do fim.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações atendidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 322 – “No Serviço do Meu Rei”
Oração

Sugestão
Enviar um cartãozinho para cada juvenil ou jovem da igreja que estarão sendo
batizados, expressando que vocês os amam e que estão orando por eles.
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Semana 4

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 458 – “Vinde, Meninos”
Oração
Motivos de Oração:
Alunos e pais das Escolas Adventistas.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Cássia Kelly desde pequenina, quando foi para o Jardim de Infância, escolheu estudar numa escola adventista. Seus amiguinhos estudavam em outra escola, mas ela
exigiu a escola adventista.
Mais tarde, quando seu pai foi transferido no trabalho, precisava acordar às 5h30
todos os dias para poder frequentar uma escola adventista, mas mesmo assim não
desanimou. Na oitava série ficou sabendo da existência dos internatos e resolveu ir
conhecer.
Encantou-se e foi estudar em um dos nossos colégios onde resolveu entregar-se a
Jesus, batizando-se.
Seus pais, que sempre a apoiaram em suas decisões, estão aprendendo a amar a Deus
e, atualmente, estudando as Escrituras.
As escolas foram estabelecidas desde os dias do profeta Eliseu para serem refúgios
contra o mal para as nossas crianças.
A mais delicada obra já empreendida por homens e mulheres, é lidar com espíritos
jovens. O máximo cuidado deve ser tomado, na educação da juventude, para variar de tal
maneira a instrução, que desperte as nobres e elevadas faculdades da mente. Que importante posição para os pais, tutores e professores! Bem poucos há que compreendem as
mais essenciais necessidades do espírito, e a maneira por que devem dirigir o intelecto em
desenvolvimento, o pensar e sentir crescentes dos jovens.
Há um tempo para instruir as crianças, e um tempo para educar os jovens; e é
essencial que essas duas coisas sejam combinadas em alto grau na escola. A educa-
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ção em tenra idade molda-lhes o caráter tanto na vida secular, como na religiosa. Diz
Salomão: “Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer,
não se desviará dele.” Prov. 22:6. Esta linguagem é positiva. O ensino recomendado por
Salomão é dirigir, educar e desenvolver. Para que os pais e mestres façam essa obra, devem eles próprios compreender “o caminho” em que a criança deve andar. Isto abrange
mais do que mero conhecimento de livros. Envolve tudo quanto é bom, virtuoso, justo
e santo. Compreende a prática da temperança, da piedade, bondade fraternal, e amor
para com Deus e de uns para com os outros. A fim de atingir esse objetivo, é preciso
dar atenção à educação física, mental, moral e religiosa da criança. “ (Fundamentos da
Educação Cristã, p. 15)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hinos: 307 – “Cristo nos Conclama”
Oração

Sugestão
Preparar alguns biscoitos, bolos ou salgados e levá-los à Escola juntamente com
uma mensagem aos professores, agradecendo-lhes pela influência na vida das crianças. Se sua igreja não tem uma Escola Adventista faça o mesmo, porém com uma
escola pública do bairro.
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Outubro
Semana 1

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 92 “Eu Te Amo, Meu Mestre”
Oração
Motivos de Oração:
Interessados, recém-conversos, esposas cujos maridos não pertencem à fé, irmãos sem familiares adventistas que enfrentam injustiça e discriminação.
Evangelismo.
_____________________________________________________

Meditação
Você já se sentiu injustiçada? Já foi discriminada? Já foi preterida pelo esposo, filhos
ou amigos?
Amiga, se você tem sofrido com o preconceito ou a injustiça lembre-se da historia
de Hagar. Ela era serva de Sara e, como escrava, não tinha nenhum direito, sua vontade
nunca era respeitada, e foi nessas circunstâncias que gerou um filho de Abraão.
Talvez Hagar tenha imaginado que, uma vez que seu bebê seria o filho do patrão, ela
pudesse deixar de servir sua senhora e quem sabe, até mesmo usurpar-lhe a condição
de patroa. Mas estava totalmente enganada. Quando começou a agir com presunção e
passou a desprezar sua senhora, Sara não teve dúvidas, humilhou-a tentando colocá-la
em seu devido lugar.
Ofendida e magoada pela situação que ela mesma causara, Hagar resolveu fugir de
casa, indo para o deserto. Nesse lugar inóspito, buscou refúgio numa fonte de água. E foi
ali que descobriu, repentinamente, que não estava sozinha.
O Anjo do Senhor lhe disse: “Volta para a tua senhora e humilha-te ... Multiplicarei
sobremodo a tua descendência... Concebeste e darás à luz um filho, porque o Senhor
te acudiu na tua aflição.” Gênesis 16: 9-11.
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Hagar cometera um erro. Mas mesmo nesta situação Deus lhe disse não apenas o
que ela deveria fazer, mas fez-lhe ainda uma promessa futura. E essa promessa encheu-lhe o coração, por isso chamou aquela fonte de: “ Deus que me vê.”
Amiga, Deus ama você, mas ama também a pessoa que a tem magoado. Ele quer
salvar a ambos. Portanto, ore por essa pessoa a fim de que Deus também a alcance
como Ele alcançou a Hagar. Agradeça-Lhe porque, mesmo sentindo-se só, abandonada, não ouvida ou tratada de maneira injusta, Ele a vê e tem uma mensagem de
esperança para você!

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa Oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedido entre os membros
Hino 272 – “Olha com Fé Para Cima”
Oração

Sugestão
Convidar, para almoçar em sua casa neste sábado ou domingo, a família dessa irmã
cujo esposo não partilha a fé, para que se associe a uma família cristã.
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Semana 2

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 93 – “Precioso é Jesus Para Mim”
Oração
Motivos de Oração:
Pais, tios, avós, professores e líderes da igreja para que tenham sabedoria ao tratar com as
crianças.
Orar pelos aventureiros.
Evangelismo.
_____________________________________________________

Meditação
Sua mãe morreu quando seu irmãozinho nasceu. O bebê foi criado pela madrasta
que tinha muita experiência como mãe. Mas que seria dele ainda tão pequeno e saudoso?
O pai, talvez tentando suprir-lhe a falta da mãe, deu-lhe toda atenção, carinho e
amor. Isso o fez tornar-se mesquinho e orgulhoso. Para conquistar mais ainda a aprovação do pai tornou-se um delator dos irmãos.
O pai tão apaixonado pelo querido filho de sua amada esposa, de quem sentia
tanta falta, o presenteia com um traje especial! Ficou-lhe tão bem que parecia um
príncipe! Era todo o seu orgulho.
Tudo isso e mais alguns sonhos que colocavam José, como alguém que seria soberano sobre a família, fizeram com que seus irmãos o odiassem. E esse ódio levou-os
primeiro a tramarem contra sua vida, e depois a vendê-lo como escravo aos estrangeiros midianitas.
“Jacó imprudentemente manifestou sua preferência por José, e isto provocou a
inveja dos outros filhos... O indiscreto presente do pai feito a José, de um manto, ou
túnica, de grande preço, tal como a usavam comumente pessoas de distinção, pareceu-lhes outra prova de sua parcialidade, e provocou-lhes a suspeita de que ele tencionava preterir seus filhos mais velhos e conferir a primogenitura ao filho de Raquel.”
(Patriarcas e Profetas, p. 209.)
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Esses atos de parcialidade por parte de Jacó para com José determinaram todas as
difíceis situações pelas quais o filho viria a passar. Quão imprudente foi Jacó ao preferir
um filho em detrimento dos outros!

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa Oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino 459 – “Cristo Ama as Criancinhas”
Oração

Sugestão
Levar um pirulito, bombom ou um presentinho para entregar a cada criança da
igreja com uma mensagem de que ela é especial para Deus! Fazer o mesmo com as
crianças de uma creche ou orfanato.
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Semana 3

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•
•
•

Hino: 200 – “Tens Vida em Olhar”
Oração
Motivos de Oração:
Dia da Saúde.
Dia do Espírito de Profecia.
Evangelismo.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Em quase todas as igrejas de Curitiba estava sendo oferecido o curso “Como Deixar
de Fumar em Cinco Dias”. Havia outdoors espalhados por toda a cidade. O motivo de
tal mobilização era atrair pessoas para o evangelismo Via Satélite com o Pr. Mark Finley.
No bairro do Jardim Pinheiros, compareceram dezesseis pessoas com o objetivo de
abandonar o fumo. Acompanhávamos a cada noite os relatos de lutas intensas contra
o vício. Ao final do curso, todos haviam vencido!
O fato foi marcante na comunidade. Dias depois, quando já estávamos estudando
a Bíblia, apareceram três senhoras. Elas afirmaram que lá na igreja católica estavam
aconselhando aos fumantes que procurassem nossa igreja para deixarem o vício. Não
é preciso dizer que reiniciei o curso com o novo grupo de seis pessoas.
Ellen White, a profetiza do Senhor, fala sobre a importância de apresentar temas sobre
saúde às pessoas, se as queremos ganhar para Cristo.
A obra médico-missionária é a mão direita do evangelho. É necessária ao progresso
da causa de Deus. À medida que, por meio dela, homens e mulheres forem levados a
ver a importância dos hábitos corretos de vida, o poder salvador da verdade será dado
a conhecer. Toda cidade deve ser penetrada por obreiros preparados para fazerem obra
médico-missionária. Como a mão direita da terceira mensagem angélica, os divinos
métodos de tratar a doença abrirão portas à entrada da verdade presente. A literatura
acerca da saúde deve circular em muitas terras” (Evangelismo, p. 536)
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Vimos isso de maneira clara quando, ao estudarmos os temas bíblicos uma senhora
foi confrontada pelos vizinhos por ser católica e agora estar estudando com os adventistas. Ela afirmou: “Fui católica a vida inteira e nunca a igreja se preocupou com a minha
saúde e nem em me ajudar a abandonar o cigarro. Os adventistas se preocuparam e já
deixei de fumar. A igreja católica nunca me convidou para estudar a Bíblia e os adventistas me estão ensinando, então vou continuar indo lá.”
“Fazei obra médico-missionária. Assim ganhareis acesso ao coração do povo. Preparar-se-á o caminho para mais decidida proclamação da verdade. Verificareis que o
aliviar-lhes os sofrimentos físicos proporciona oportunidade de ministrar-lhes às necessidades espirituais. ... A união da obra semelhante à de Cristo em favor do corpo, e
da obra semelhante a de Cristo em benefício da alma, é a verdadeira interpretação do
evangelho.” (Evangelismo, p. 514.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa Oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedido entre os membros
Hino: 208 – “Graça Excelsa”
Oração

Sugestão
Preparar um pão integral ou uma receita saudável e entregar para algum vizinho.
Aproveitar para compartilhar os hábitos saudáveis de saúde.
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Semana 4

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 93 – “Precioso é Jesus Para Mim”
Oração
Motivos de Oração:
Pastores, esposas e filhos.
Evangelismo.
_____________________________________________________

Meditação
O pastor estava aflito. Era noite quando percebera a falta dessa única ovelha, pequenina e frágil, sem valor comercial, mas sua ovelha!
O manto escuro da noite baixara e as primeiras rajadas do vento frio açoitavam a
escuridão. Olha pela janela enquanto veste mais um agasalho. Lá dentro o calor da
lareira e o cheirinho do pão saindo do forno, convidam-no a ficar. Mas seu coração não
pode estar em paz.
Apressadamente começa sua busca enquanto relembra a ovelhinha perdida. Teimosa ou curiosa? Ora afastando-se do rebanho em busca do pasto, do outro lado da
cerca. Ora parada olhando sabe lá para onde, enquanto o rebanho seguia em frente.
Depois de voltar todo o caminho percorrido durante o dia e da minuciosa busca
pelas redondezas, depois de gritar chamando-a até ficar rouco, o pastor põe-se a chorar. “Ó Senhor, ajuda-me a encontrá-la. Tu sabes onde ela está, por favor, Senhor!”
Para, e põe a mão em concha na orelha. Chama-a. Sim é ela quem lhe responde.
Corre até o barranco, estica-se todo até alcançá-la.
Ela está ferida, com fome e com frio. Seu coraçãozinho bate acelerado. Ele a abraça
ternamente transmitindo-lhe o calor do seu corpo. Ambos choram, pastor e ovelha.
Mas agora são lágrimas de alegria!
“Eu sou o bom pastor...e dou a Minha vida pelas ovelhas.” João10:14, 15.
Você reconhece o seu pastor, como um representante de Cristo? É você a ovelha
perdida ou aquela que “ouve a sua voz e o segue?” Você o tem apoiado quando diz:
“Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las...?” (v. 16)
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Agradeçamos a Cristo, o Bom Pastor, que nos deu Sua vida e pelo pastor que nos
deu para cuidar de nossa vida!

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa Oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedido entre os membros
Hino 99 – “Noventa e Nove”
Oração

Sugestão
Enviar um cartão de gratidão ao pastor e à sua família, em nome do grupo de oração intercessora, assegurando-lhes de que são motivos de oração do grupo. Talvez um
grupo se disponha a ora, como intercessores, sempre que o pastor for pregar.
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Semana 5

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 94 - “Sou de Jesus Agora”
Oração
Motivo de Oração:
Pelos que passam por situações difíceis.
Evangelismo.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
O sonho deles, como de todos os casais, era tornarem-se pais. Mas os dias foram
passando e... nada. Já um tanto ansioso ele começou a orar fervorosamente a Deus por
um filho. E Deus o atendeu. Gênesis 25:21
Agora os dois esperavam felizes! Até fizeram uma provável lista de nomes. E foi
em meio a tanta euforia que ela começou a sentir-se mal. Assaltada pela ansiedade e
incerteza , ora pendia para a esperança, ora para o desespero.
Então percebeu o quanto necessitava da ajuda de Deus: – “Senhor, socorro! Eu não
posso prosseguir. Salva o meu bebê. Se não puderes salvar meu filho, prefiro morrer”
(v.22).
Talvez você ache exagerado o seu pedido, mas Deus, não. Ele enviou-lhe a resposta:
“Duas nações há no teu ventre...um povo será mais forte que o outro, e o mais velho
servirá ao mais moço.” (v. 23)
Você está passando por uma situação que a aflige? Experimenta dificuldades
em seu relacionamento com seu esposo? Não sabe como alcançar seus filhos? Tem
problemas no emprego ou na escola? Sente-se impotente diante dos desafios da
igreja ou de seu crescimento pessoal? Há problemas de saúde que a abatem?
Não importam quais sejam os desafios que você tem enfrentado, há luz no final
do túnel. Deus lhe diz hoje, o mesmo que disse a Rebeca. “Paciência querida filha. Não
será ainda hoje que seus problemas findarão. Mas, aguente firme! Você ainda haverá
de experimentar dias de alegria e felicidade.”
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O futuro acena para todos com dias bons e maus, mas aquele que põe em Deus
a sua confiança e esperança, e busca a ajuda dEle, nunca estará sozinho. Ele conhece
o fim desde o princípio estará com você no futuro, assim como esteve no passado e
está hoje, no presente.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa Oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedido entre os membros
Hino: 375 – “Ao Tomar Minha Frágil Mão”
Oração

Sugestão
Se o grupo conhece alguém que está passando por uma situação difícil, faça-lhe
uma visita, ore com ela pelo telefone ou envie-lhe uma telemensagem, um cartão, um
pão caseiro, etc.
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Novembro
Semana 1
Luciana Matos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 420 – “Oh! Que amigo em Cristo Temos”
Oração
Motivos para oração:
Visitas.
Vida espiritual e amigos.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Um lindo hino que aprendemos a cantar perguntava: “Ora alguém por você...?”
Sem dúvida uma das coisas mais gratificantes nesta vida de tantas lutas e dificuldades, é saber que alguém está orando por nós.
Mas, é muito mais importante saber que um dia, antes de subir aos céus, Jesus orou
por nós. Em João 17 encontramos sua oração e percebemos que Ele roga por quatro
coisas essenciais para nós:

Primeiro: “Protege-os... para que sejam um” (João 17:11, NVI). O discipulado não
garante que não haverá diferenças de opinião entre os crentes, mas a cruz exige que
essas diferenças não conduzam à desunião e tragam vergonha ao evangelho. A unidade entre os discípulos é tão preciosa e real quanto a unidade que existe entre o Pai
e o Filho (João 17:11).

Segundo: “que eles tenham a plenitude da Minha alegria” (João 17:13, NVI)
Uma das marcas do discipulado é a alegria – não a felicidade passageira deste
mundo, baseada em circunstâncias externas – mas a alegria permanente em Cristo.
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Terceiro: “que os guardes do mal” (João 17:15). As palavras que precedem este
pedido são notáveis por sua explicação da vida cristã: “ não peço que os tire do mundo” (João 17;15). O mundo é o nosso lar, mas não pertencemos a ele. Enquanto ele é o
objeto de nossa missão, não é o senhor de nossas afeições.
Devemos viver no mundo, mas o mundo não deve viver em nós. Esta distinção nos
marca como “estrangeiros e peregrinos sobre a terra”. Em busca da terra prometida.
(Heb. 11:13 e 14).

Quarto: “Santifica-os na verdade” (João 17:17). Ser separados para Seu ministério
e permanecer nEle.
Hoje é dia de pedirmos a Deus que os pedidos de Jesus possam ser atendidos em
nossa vida cristã e que a nossa fé continue crescendo.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 414 – “Santa Hora de Oração”
Oração

Sugestão
Entregar um cartão aos seus amigos e vizinhos com um bonito pensamento sobre
a oração e certificá-los de que você estará orando por eles.
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Semana 2

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 332 – “Compensa Servir a Jesus”
Oração
Motivo de Oração:
Evangelismo.
Visitas que vêm à igreja.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Josi, uma jovem universitária, era budista. Houve, no bairro em que ela vivia, uma
campanha evangelística iniciando a Semana Santa.
Josi, como todos os demais moradores, recebeu um convite para as palestras e
resolveu assistir. Quando meu esposo falou sobre o sacrifício de Cristo. Ao ver e ouvir
cenas da traição, sofrimento e morte de Jesus, ela chorava compulsivamente.
Ao terminar o programa, ela afirmou ao pastor que desconhecia o fato. Nunca imaginara que alguém pudesse dar tão grande prova de amor por ela e estava disposta a
aceitar o amor de Jesus.
Aquela jovem assistiu a toda a série evangelística, foi batizada e continua firme na
igreja testemunhando a todos, inclusive na universidade, do seu amor a Jesus.
No seu bairro, entre seus familiares, colegas de trabalho, de escola ou entre seus
amigos podem existir pessoas que, à semelhança de Josi, desconheçam o plano de
Cristo para a sua salvação.
A Caravana da Esperança está acontecendo. Pessoas têm sido atraídas para a verdade, o que você pode fazer para ajudar a salvar almas para Cristo?
Falando sobre a importância do trabalho pessoal para com aqueles que estão
sendo despertados no evangelismo, diz Ellen White:
“De importância igual às conferências públicas é o trabalho de casa em casa nos
lares do povo. ... Em resultado da apresenta-ção da verdade em congregações grandes,
desperta-se um espírito de indagação, e é especialmente importante que esse interes-
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se seja seguido por trabalho pessoal. Os que desejam buscar a verdade, precisam ser
ensinados a estudar diligentemente a Palavra de Deus. Alguém terá de ajudá-los a edificar sobre um fundamento firme. Neste tempo crítico de sua experiência religiosa, quão
importante é que obreiros bíblicos, sabiamente dirigidos, venham ao seu auxílio, e lhes
abram ao entendimento o tesouro da Palavra de Deus!” (Obreiros Evangélicos, p. 364).

“Observai, na congregação, as pessoas que parecem interessadas, e falai-lhes depois do serviço. Algumas palavras ditas em particular farão muitas vezes mais benefício
do que toda a pregação ouvida. Por meio de bondade e cortesia, mostrai terdes neles
real interesse, e cuidado por sua alma.” (Evangelismo, p. 429).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 311 – “Dai-nos Luz”
Oração

Sugestão
Aproximar-se de, pelo menos, uma pessoa que está assistindo ao evangelismo e
fazer amizade com ela.
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Semana 3

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 316 – “Não Me Falaram de Cristo”
Oração
Motivo de Oração:
Evangelismo.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Minha mãe e eu estávamos realizando um evangelismo num bairro sem a presença adventista. Eu era a evangelista e minha mãe a obreira bíblica.
Dentre as pessoas que assistiam estava a senhora Ilda, uma católica que tinha uma
boa condição financeira, pois seu esposo era construtor.
Eles haviam ido às conferências, mas apenas ela estava disposta a estudar a Bíblia.
Assim, sempre que minha mãe ia à sua casa para estudarem, o esposo saia da sala.
O curioso é que ele ficava na sala ao lado ouvindo com atenção, pois pertencia a
uma igreja pentecostal. Finalmente ele se rendeu à verdade, estudou com afinco e foi
batizado.
Desde então, o irmão Enoque é ancião da igreja que se formou ali no bairro, sua
esposa Ilda tem trabalhado em diferentes departamentos e seus filhos também. É uma
verdadeira família cristã.
Como vai o evangelismo da Caravana do Poder em sua igreja? Você tem contribuído de alguma maneira para o sucesso do trabalho.
É preciso muita perseverança no trabalho, primeiro para despertar o interesse e, depois, para estudar com as pessoas até que tomem a sua decisão em favor da verdade.
Diz Ellen White:
O plano de se darem estudos bíblicos foi uma idéia de origem celeste. Muitos há,
tanto homens como mulheres, que se podem empenhar nesse ramo de obra missionária. Podem-se assim desenvolver obreiros que se tornem poderosos homens de Deus.
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Por este meio a Palavra de Deus tem sido proporcionada a milhares; e os obreiros são
postos em contato pessoal com o povo de todas as línguas e nações. A Bíblia é introduzida nas famílias, e suas sagradas verdades encontram guarida na consciência. Os
homens são solicitados a ler, examinar e julgar por si mesmos, e devem sentir a responsabilidade de receber ou rejeitar a iluminação divina. Deus não há de permitir que essa
preciosa obra em Seu favor fique sem recompensa. Coroará de êxito todo o esforço
humilde feito em Seu nome. (Obreiros Evangélicos, p. 192).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no caderno
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 318 – “Servi Alegremente”
Oração

Sugestão
Se você tem o dom de dar estudos bíblicos estude com alguém. Se este não é o
seu dom, ofereça um curso bíblico a um amigo, vizinho, colega de trabalho ou familiar
e/ou pegue os nomes de pessoas que estão recebendo estudos bíblicos e ore por eles.

106 | Orações que Sustentam

Semana 4

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 525 – “Obedecer é Melhor”
Oração
Motivos de Oração:
Mordomia Cristã.
Evangelismo.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Meu pai foi criado em uma família católica onde sempre havia um lugar especial
para imagens e velas acesas. Quando se casou com minha mãe ela estava estudando a
Bíblia em busca de paz para um coração ferido pela perda de entes queridos.
Sozinha minha mãe descobriu algumas verdades que a levaram a frequentar algumas igrejas evangélicas tradicionais e meu pai a acompanhava.
Quando minha família foi convidada a assistir a uma série evangelística de Semana Santa na Igreja Adventista, meu pai passou a frequentar a igreja. Porém, ao
sairmos do interior de São Paulo e nos mudarmos para a capital, com três crianças
pequenas, meu pai, querendo manter o mesmo padrão de vida para sua família,
trabalhava em dois empregos. Como não conseguia o sábado livre, desanimou e
desistiu de qualquer religião.
Oito anos depois, ao assistir a uma grande série evangelística, finalmente, ele foi
batizado. Durante todos aqueles anos, mesmo sem frequentar nenhuma igreja, meu
pai havia guardado seus dízimos e ofertas. Sua fidelidade a Deus não havia sido comprometida.
Não éramos uma família rica, mas meu pai enviou seus quatro filhos para Colégios
Adventistas e sempre tivemos nossa casa e outros confortos mais.
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A promessa divina é que Ele irá “abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos” a
todo aquele que for fiel nos dízimos e nas ofertas.
Até hoje meu pai, já aposentado participa de todas as campanhas dando muito
mais, que muitos que poderiam ser mais liberais. E Deus tem honrado a sua fidelidade.
Diz Ellen White:
Satanás está sempre pronto a apresentar as vantagens que poderão advir pelo uso
de todos os meios, para propósitos egoístas e mundanos; e se alegra quando consegue
influenciá-los para se esquivarem ao dever e a roubarem a Deus nos dízimos e ofertas.
Mas neste assunto ninguém fica escusado. “Cada um de vós ponha de parte o que
puder ajuntar, conforme a sua prosperidade.” 1Cor. 16:2. O pobre, o rico, os rapazes e as
moças que recebem salário - todos devem pôr de parte alguma coisa; pois Deus o pede.
A prosperidade espiritual de cada membro da igreja depende do esforço pessoal e da
estrita fidelidade a Deus. (Conselhos Sobre a Escola Sabatina, p. 139).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 318 – “Servi Alegremente”
Oração

Sugestão
Preparar cartazes sobre a importância da fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas e
fixá-los no mural da igreja para que no sábado possam reforçar a mensagem que será
pregada. Ou enviar mensagens por e-mails aos irmãos.
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12

Dezembro
Semana 1
Luciana Matos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 289 – “Mais Perto da Tua Cruz”
Oração
Motivos de Oração:
Orar pelos idosos.
Evangelismo.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Certamente você já deve ter ouvido a frase fazendo alusão às pessoas que possuem “muita iniciativa e pouca ‘finiciativa’”. Essa expressão bem humorada fala de
gente que planeja e, às vezes, até começa muitas coisas, mas nunca as termina.
Na Bíblia encontramos vários conselhos sobre planejar o que iremos fazer e perseverar até que alcancemos os resultados.
Uma das histórias de perseverança vem do Antigo Testamento, dos livros de Josué
e Números, a experiência e a coragem de Calebe.
Em, pelo menos, duas ocasiões este homem demonstrou um espírito de firmeza
e perseverança:

Na mensagem que tinha para transmitir.
Quando os enviados de Josué voltaram, depois de terem espiado a terra prometida, eles trouxeram não somente boas novas, mas falaram de gigantes e perigos que
amedrontaram o povo de Deus.
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Mas, na hora em que o povo temia e tremia levantou-se Calebe e ousou dizer: “... Subamos animosamente, e possuamo-la em herança porque certamente prevaleceremos
contra ela.” Números 13:30.

Na posse da terra prometida
Aos 85 anos de idade entrando em Canaã, esse velhinho ainda demonstrava muita
garra e nada o detinha. Na repartição das terras ele disse: “Dá-me este monte...” Josué 14:12.
Durante 45 anos ele esperou para entrar na promessa e agora precisava vencer mais
um obstáculo e aqui está ele de novo, disposto a ganhar mais uma luta.
É atribuída a Napoleão Bonaparte a frase: “A vitória cabe ao que persevera mais.”
Neste dia destinado aos idosos não podemos esquecer de Calebe, o idoso que fez
maravilhas nas mãos de Deus. Seu lema bem que poderia ser “Não esmorecer para não
desmerecer.”
Em Josué 14:8 o próprio personagem diz: “Eu perseverei em seguir ao Senhor meu
Deus.”
Oremos pelos idosos de nossa igreja para que Deus os mantenha firmes como Calebe, perseverando na obra do Senhor!

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentário do Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 394 – “De Ti Careço,ó Deus”
Oração

Sugestão
Se possível, visitar um asilo, orar e cantar com os idosos, e levar alguma lembrança
(docinhos, bolachinhas,etc...).
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Semana 2

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 482 – “Jesus Precisa de Ti”
Oração
Motivo de Oração
Famílias.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Minha mãe amava a Bíblia. Ela fez deste precioso livro seu principal motivo de estudo e conheceu a Deus de maneira muito pessoal dedicando sua vida a Deus e ao Seu
trabalho e à transmissão da herança religiosa aos seus filhos.
Foi assim que ainda pequenos sabíamos contar todas as histórias bíblicas em
ordem cronológica, o que espantava nosso pastor, pois frequentávamos uma igreja
evangélica tradicional. Minha mãe foi muito sábia em despertar em nós o gosto pelas
coisas espirituais.
Todas as noites ela nos reunia para os cultos. Cantávamos juntos, separadamente,
ouvíamos as histórias bíblicas e as contávamos. Encenávamos e decorávamos poesias.
Nosso culto era longo, mas nunca monótono ou cansativo.
Então ganhamos uma TV. Quase todos os nossos vizinhos já tinham a sua. Agora,
tínhamos pressa em terminar o culto para assistir à TV. Outra vez minha sábia mãe percebeu a batalha que estava em nosso coração, agora juvenil. Tentou vender a TV, mas
teve que acabar doando. Comprou-nos então, um aparelho de som pequenino, onde
ouvíamos os hinos de quartetos, corais, etc.
Ela seguiu exatamente a ordem divina que se encontra em Deuteronômio 6: 5,7
“amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda
a tua força... estas palavras, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em
sua casa...”
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Diz Ellen White:
Religião em família consiste em criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor.
Cada membro na família deve ser nutrido pelas lições de Cristo, e o interesse de cada
alma deve ser estritamente guardado, a fim de que Satanás não engane e afaste com
seduções para longe de Cristo. Esta é a norma que cada membro da família deve ter em
vista alcançar, e devem estar determinados a não fracassar nem se desanimar. Quando
os pais são diligentes e vigilantes em sua instrução, e educam os filhos tendo em vista a
glória de Deus, cooperam com Deus, e Deus coopera com eles na salvação da alma das
crianças por quem Cristo morreu. Religião em família consiste em criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Cada membro na família deve ser nutrido pelas lições de
Cristo, e o interesse de cada alma deve ser estritamente guardado, a fim de que Satanás
não engane e afaste com seduções para longe de Cristo. (O Lar Adventista, p. 317).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 519 – “O Pão da Vida”
Oração

Sugestão
Escolher uma família da igreja, conversar com ela e levar sua família para juntos
adorarem a Deus no lar, ou convidá-los para virem à sua casa
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Semana 3

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•

Hino: 42 – “Noite de Paz”
Oração
Motivo de Oração:
Gratidão pela vinda do Messias.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
Aproxima-se o Natal”, eis a nota que soa através do mundo, de Norte a Sul e de Leste
a Oeste. Para os jovens, de idade imatura, e mesmo para os de mais idade, é este um
período de alegria geral, de grande regozijo. Mas o que é o Natal, que assim exige tão
grande atenção? ...
As festas estão chegando rapidamente com sua troca de presentes, e jovens e idosos
estão estudando intensamente o que poderão dar a seus amigos como sinal de afetuosa
lembrança. É agradável receber um presente, mesmo simples, daqueles a quem amamos. É
uma afirmação de que não estamos esquecidos, e parece ligar-nos a eles mais intimamente.
... Está certo concedermos a outros demonstrações de amor e afeto, se em assim fazendo
não esquecemos a Deus, nosso melhor amigo. Devemos dar nossos presentes de tal maneira que se provem um real benefício ao que recebe. Eu recomendaria determinados livros
que fossem um auxílio na compreensão da Palavra de Deus ou que aumentem nosso amor
por seus preceitos. Provede algo para ser lido durante esses longos serões de inverno.
Há muitos que não têm livros e publicações sobre a verdade presente. Aqui está um
grande campo onde o dinheiro pode ser investido com segurança. Há grande número
de crianças que pode ser suprido com leitura. As pequenas quantias gastas em guloseimas e brinquedos inúteis podem ser acumuladas e com isto comprar esses volumes. ...
Os que desejarem fazer caros presentes a seus filhos, netos, sobrinhos, procurem
para eles os livros acima mencionados. Para os jovens a Vida de José Bates é um tesouro;
também os três volumes de O Espírito de Profecia. Esses volumes podem ser levados a
cada família na Terra. Deus está dando a luz do Céu, e nenhuma família deve ficar sem
ela. (O Lar Adventista, p. 478, 479).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no livro
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 45 – “Nasce Jesus”
Oração

Sugestão
Fazer uma campanha de doação de livros da CASA que não estejam mais sendo
lidos e formar uma Biblioteca em sua igreja, ou distribuir como presentes de Natal às
famílias que não têm condições financeiras para adquirir.
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Semana 4

Sonia Rigoli Santos
1.
2.
3.
•
•
•
•

Hino: 247 – “Graças”
Oração
Motivo de Oração:
Gratidão pelo Ano que se findou.
Desafios e planos para o próximo ano.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Meditação
O povo de Israel havia caído nas mãos dos filisteus. O sacerdote Eli ao receber as
tristes notícias de que a arca de Deus fora tomada pelos inimigos e seus dois filhos
haviam sido mortos, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Tudo tinha sido
uma grande tragédia.
Agora, porém, os filisteus haviam enviado a arca de volta. Samuel, agora um jovem,
reúne o povo e os consagra a Deus. Enquanto ofereciam um culto a Deus, os inimigos
repentinamente, sem aviso prévio, invadem o local, mas Deus troveja e aterrorizados
os filisteus batem em retirada, com o exército de Israel perseguindo- os e vencendo-os. Samuel então, erige uma pedra como coluna, demarcando o local até onde
haviam sido vitoriosos com a famosa palavra: “Ebenézer, dizendo, “até aqui nos ajudou
o Senhor.” 1Samuel 7:12.
Como foi o ano passado para você? Houve apenas dias de felicidade, calma, paz e
sucesso? Houve dias maus e difíceis? Não importa, à semelhança de Samuel, ao iniciar
um novo ano, olhe para trás e conte as vitórias. Erija em seu coração um monumento
de gratidão a Deus por Seu cuidado, mesmo nos dias sombrios.
Agradeça pelos momentos bons e por tudo o que Ele tem feito em sua vida. Falando acerca do nosso dever de sermos gratos, diz a profetiza do Senhor:
Não seria correto de nossa parte observar feriados para Deus, quando poderíamos
reviver em nosso espírito a lembrança de Seu trato conosco? Não estaria correto considerar Suas bênçãos passadas, lembrar as impressivas advertências que nos têm chegado à alma, para que não esqueçamos a Deus?
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“O mundo tem muitos feriados, e os homens ficam absorvidos com esportes, corridas de cavalos, jogos de azar, fumo e bebida.
[...] “Não deveria o povo de Deus ter mais freqüentemente santas convocações em
que agradecer a Deus por Suas preciosas bênçãos?” (Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, p. 343).

Depois de agradecer, aproveite para pedir a bênção e a direção divina para o próximo ano. Não sabemos o que nos virá pela frente, desconhecemos o que cada dia
do novo ano nos trará, mas, num ato de fé, tome uma resolução: “Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor.” (Josué 24:15). Como família e individualmente, prometa servir
ao Senhor, e Ele confirmará o seu desejo com a promessa: “Estarei convosco todos os
dias até à consumação dos séculos.” Mateus 28:20.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comentar o Texto
Testemunho de orações respondidas e registro no caderno.
Caixa de oração
Orar pelos pedidos
Distribuir os pedidos entre os membros
Hino: 244 – “Conta as Bênçãos”
Oração

Sugestão
Preparar um marca páginas com os versos de hoje e colocar dentro da Bíblia para
que a cada dia se lembre do que prometeu e da promessa que Jesus faz. Se quiser,
prepare mais alguns e distribua entre os irmãos da igreja no culto da passagem de ano.
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