
 

 

Estamos iniciando este ANO com palavras 

sobre a oração, pois o tema da nossa querida 

Igreja AD Madureira no Mato Grosso durante 

o ano de 2019 será: “O ano da oração”.  

Contudo, sabemos que nem todos nós 

possuímos o hábito de orar, mas, por outro lado, 

se alguém quer crescer em seu relacionamento 

com Deus é fundamental desenvolvê-lo.  

Logo, hoje prepararemos tiras de papel 

contendo versículos sobre oração, conforme 

as sugestões abaixo a você líder. 

Divida os presentes em grupos de duas a 

quatro pessoas. Teste os conhecimentos bíblicos 

deles, pedindo cada pequeno grupo para tentar 

falar o maior número possível de versículos 

sobre oração. Para ficar mais emocionante, 

oriente os presentes a buscarem na memória ou 

na própria bíblia.  

Veja quais grupos conseguiram localizar o 

maior número de versículos. Por fim, deixe 

circular as tiras abaixo contendo alguns 

versos, tais como:  

• “Orai sem cessar.” (1 Tessalonicenses 

5:17)  

• “Orem no Espírito em todas as ocasiões, 

com toda oração e súplica; tendo isso em mente, 

estejam atentos e perseverem na oração por 

todos os santos.” (Efésios 6:18)  

• “Não andem ansiosos por coisa alguma, 

mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação 

de graças, apresentem seus pedidos a Deus.” 

(Filipenses 4:6)  
• “Portanto, confessem os seus pecados 

uns aos outros e orem uns pelos outros para 

serem curados. A oração de um justo é poderosa 

e eficaz.” (Tiago 5:16)  

• “Peçam, e será dado; busquem, e 

encontrarão; batam, e a porta será aberta. Pois 

todo o que pede recebe; o que busca encontra; e 

àquele que bate, a porta será aberta.” (Mateus 

7:7-8) 

 

  
 

 

 

Após essa dinâmica buscando 

conhecimentos bíblicos sobre oração, é hora de 

praticar!  

Peça aos presentes para investirem um 

tempo em oração dentro dos pequenos grupos 

que foram formados. Cada grupo deve investir 

um tempo agradecendo a Deus para, em seguida, 

apresentar os pedidos e necessidades. Incentive 

todos a participarem, mesmo os mais tímidos ou 

aqueles que não têm o hábito de orar em 

público.  

Ao final deste tempo de oração, desafie 

cada um a praticar durante a semana para 

contarem os testemunhos na próxima reunião. 

Seja criativo!  

Prepare uma caixinha de oração ou uma 

lista de pedidos e agradecimentos, faça um 

amigo secreto de oração, etc. Envolva seus 

líderes em treinamento no planejamento e 

execução deste momento.  

• • Obs: aviso e recado para o final desta 

reunião maravilhosa.  

 

Repasse este recado desafiador aos 

membros do GF:  
 

Em nossa Igreja AD Campo de Barra do 

Garças, neste ano de 2019, teremos a oração, de 

segunda a sexta-feira, das 05h00min às 

07h00min. Por isso, inicie uma conversa com os 

membros do seu GF explicando que em nosso 

ano temos 52 semanas e 1 (um) dia. E, pensando 

em nossa cultura de oração o nosso GF será 

desafiado a permanecer na Oração da 

Madrugada durante uma semana do ano. 

             
           

 

                 

 

 ORAÇÃO – AÇÕES PRÁTICAS 

Semana de 14 à 20 

de Janeiro de 2019. 

Portanto, confessem os seus pecados uns aos 

outros e orem uns pelos outros para serem 

curados. A oração de um justo é poderosa e 

eficaz.” (Tiago 5:16) 

 

Semana de 25 de 

Fevereiro à 03 de Março 

de 2019. 


