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LIÇÃO 6 
Quando Orar, Junte-se a Outros. 

 
Nesta Lição Estudará... 
Ore com um Amigo 
Ore com a Família 
Ore em Grupo 
Ore com a Igreja 
 
Esta lição Ajudará a... 
Aproveitar as oportunidades de orar com os outros. 
Fazer progredir a obra de Deus na sua comunidade, encorajando os outros a orar. 
 
ORE COM UM AMIGO 
     Já descobriu a bênção que é orar com um amigo? Deus une-nos mais quando compartilhamos uns 
com os outros as nossas alegrias e tristezas. Que alívio quando um amigo ora connosco pelos nossos 
problemas! A nossa fé fortalece-se quando nos encorajamos mutuamente com as promessas de Deus. 
Podemos “estar unidos” mesmo sozinhos se orarmos pelos mesmos assuntos. Reunimo-nos aos outros 
para orar sempre que possível. 
     Jesus prometeu estar connosco de um modo especial sempre que dois ou três estiverem reunidos 
em Seu nome. Como os dois discípulos a caminho de Emaús, a quem o Senhor ressuscitado apareceu 
quando falavam d'Ele, assim você e um seu amigo podem sentir a Sua presença. Ele falar-vos-á 
através das Escrituras. Ele está aí para abençoar, encher-vos de alegria na Sua presença e enviá-lo a 
outros dizendo-lhes que Ele está vivo. 
     Em Emaús, foi à mesa da refeição que Jesus mostrou aos discípulos quem era. Comer com um 
amigo constitui uma oportunidade de nos relacionarmos melhor uns com os outros e com o Senhor, ao 
falarmos daquilo que Ele fez em nós. Muitos Cristãos convidam amigos para uma refeição, a fim de 
os apresentar a Jesus. E Ele está ali! 
     Espero que tenha um amigo Cristão que seja seu companheiro de oração, alguns com quem ore 
regularmente – se não diariamente, pelo menos uma vez por semana. É muito importante ter alguém 
que concorde connosco em oração. Pode ser alguém que nos ajude e nos encoraje, ou um novo crente 
que necessita da Sua ajuda em oração. Há-de querer certamente orar com os amigos que leva ao 
Senhor. 
     Os dois ou três que se reúnem em oração e concordam nos seus pedidos recebem de Jesus duas 
maravilhosas promessas: Ele está presente e responde. 
 
“Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, 
isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos, em 
meu nome, aí estou eu no meio deles” (Mateus 18:19-20). 
 

Para Fazer 
 
1 Decore Mateus 18:19-20. 
 
2 Escreva os nomes dos amigos com quem ora individualmente ou com quem possa orar. Se 
 não tem companheiro de oração, arranje um. 
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ORE COM A FAMÍLIA 
     Um lar cristão é uma das melhores bênçãos do mundo. De facto, pode ser um pedaço do Céu na 
terra, quando toda a família ora e serve a Deus em conjunto! Se a sua família conhece o Senhor, 
podem desfrutar do crescimento e bênção espirituais que advêm da oração familiar diária. A esse 
tempo de adoração familiar diária chama-se “culto doméstico” ou “culto da família”. Se possível, o 
marido deve dirigi-lo, como cabeça do lar. Se não, então que seja a esposa ou pelo menos ore com os 
filhos. Qualquer Cristão deve pedir aos outros membros da família que leia e ore com ele. Uma 
família cristã também ora à refeição, agradecendo a Deus o alimento e pedindo-Lhe que o abençoe. 
 
“... manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles em 
acções de graças... e não há nada que rejeitar, sendo recebido com acções de graças” (1 Timóteo 3:4). 
 
     É maravilhoso ver os filhos aprenderem a orar uns pelos outros e pelas necessidades domésticas! A 
qualquer momento, vão aos pais e pedem-lhes que orem pelos problemas! Criam um hábito 
permanente de reconhecerem a provisão de Deus e aguardam a Sua orientação e ajuda. A família que 
ora junta fortalece os laços de amor que une os seus membros. A vida torna-se mais agradável porque 
oram pelo relacionamento familiar e Deus responde. 
 

ORE 
 

              Pela Família            Com a Família 
Salvação de Todos. No Culto doméstico. 
Relacionamento Familiar. Às refeições. 
Necessidades da Família.  Na Igreja. 
Necessidades Individuais. Com cada um. 

 
     
Eis algumas sugestões para o seu culto doméstico (ou para outra família a quem queira ajudar). 
 

 
Sugestões Para o Culto Doméstico 

 
1. Escolha um momento certo mais conveniente para todos. O melhor é pela manhã. Algumas 

famílias oram ao pequeno almoço outras acham melhor à noite. 
2. Se possível, orem todos diariamente. 
3. Cada membro da família deve participar. Essa participação pode ser na leitura, nos pedidos de 

oração, nos comentários, na oração. 
4. Leia uma curta e compreensível parte da Palavra de Deus, especialmente se há crianças (Pode-se 

usar um livro de histórias bíblicas). Muitas famílias usam um livro devocional de leituras bíblicas 
diárias. 

5. Cada membro da família compartilhe perguntas ou comentários sobre a leitura. 
6. Cantem um ou mais coros de louvor, adoração ou acções de graças. 
7. Dê uma oportunidade de mencionar alguma necessidade especial de oração ou motivos de acções 

de graças. 
8. Tenha um curto período de oração dirigido por um ou em que todos participem. (sugiro orações 

curtas para que a família não se fatigue e passe a detestar o tempo de oração). 
9. Encoraje todos a ouvir a voz de Deus. Espere que Ele fale a todos quantos participarem. 
10. Não desanime se houver interrupções e momentos em que não é possível haver culto doméstico. 

Continue a tentar. Não tente seguir um programa rígido mas adapte-o às circunstâncias, conforme 
o Senhor dirigir. 
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Para Fazer 
 
3 Fale a outros Cristãos do valor do culto doméstico, da melhor ocasião e de um bom plano a 
 seguir. Discuta isso com a família. Se já pratica culto doméstico, escreva alguma  sugestão 
 para o melhorar. 
 
             
 
             
 
4 Indique quatro oportunidades para orar com os outros membros da família. Qual delas está a 
 usar ou pretende vir a usar? 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
5 Se tem oportunidade de iniciar o culto doméstico, espero que a aproveite – mesmo que 
 comece só com uma pessoa. 
 
ORE EM GRUPO 
     Em todo o mundo presente Deus está a operar de um modo maravilhoso em pequenos grupos de 
oração. Amigos reúnem-se para estudar a Bíblia e orar: Deus responde à oração, ao unirem-se pela fé, 
intercedendo pelos assuntos uns dos outros. Em geral, os vizinhos descrentes aceitam mais facilmente 
um convite para ir a casa de um amigo do que à igreja. Muitos estão a ter um encontro com Cristo 
nestas reuniões familiares de oração. Dão-se milagres de cura. Deus está a resolver os problemas 
familiares e milhares estão a ser cheios do Espírito Santo em pequenos grupos de oração. 
     O que acontece hoje é o mesmo que aconteceu no tempo do Novo Testamento. Os primeiros 
Cristãos reuniam-se no templo e sinagogas (locais judaicos de adoração pública) e também em casa de 
crentes. Mais tarde, foram perseguidos e expulsos das sinagogas. Mas ainda tinham a promessa de 
Cristo e viam-na cumprida quando se reuniam em pequenos grupos: Ele estava ali! Em casa, em 
grutas, no rio, nas catacumbas, na prisão – oravam juntos e Deus respondia à oração. 
     Foi em casa de Cornélio, um oficial do exército romano, que pela primeira vez Pedro pregou a um 
não-Judeu. Deus encheu com Espírito Santo todos os presentes e mostrou que o Evangelho era para 
toda a gente em qualquer lugar. 
     Mais tarde, Pedro foi preso e condenado à morte. Mas muitos crentes reuniram-se em casa de 
Maria mãe de João Marcos e oraram intensamente por ele. Um anjo tirou-o da prisão. As correntes 
caem, as portas abrem-se e a libertação vem quando o povo de Deus se junta para orar! 
     A igreja em Filipos começou com um grupo de oração. Paulo e Silas encontraram um grupo de 
mulheres reunidas a orar junto ao rio. Uma delas, Lídia, aceitou Jesus. Abriu a sua casa a Paulo e Silas 
de modo a terem uma base para o seu trabalho durante o tempo que estivessem em Filipos. Grandes 
coisas podem produzir uma reunião de oração de mulheres! Se ler a carta que anos mais tarde Paulo 
escreveu à igreja de Filipos, verá que ela era uma igreja forte e espiritual. 
     Hoje em dia, pequenos grupos de oração são, em geral, flexíveis no seu programa. Alguns reúnem-
se semanalmente na mesma casa. Outros em casa uns dos outros, segundo uma escala. Um grupo pode 
começar com apenas duas ou três pessoas. Se houver mais de quinze, é difícil todos participarem com 
o mesmo à vontade de um grupo pequeno. Muitos grupos femininos reúnem-se de manhã ou à tarde 
quando os maridos estão a trabalhar ou os filhos na escola. Grupos mistos (homens e mulheres) 
reúnem-se em geral à noite. Alguns têm refrescos e um momento de convívio após a oração. Outros 
ainda, encontram-se num hotel ou num restaurante e oram à hora do pequeno-almoço ou de outra 
refeição. 
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     O responsável pelo grupo deve considerar as circunstâncias e as responsabilidades dos seus 
membros. Se o culto é muito longo, alguns poderão não assistir por causa das obrigações familiares 
(as obrigações não devem ser negligenciadas). Há quem perca o interesse se for demasiado longo. 
Contudo, alguns grupos conseguem pôr tudo de lado e gastar horas em comunhão com Deus. Se há 
membros que têm de sair mais cedo, devem sentir-se livres de o fazer. E quando Deus opera milagres, 
transforma vidas e enche com o Espírito Santo, o tempo parece curto! 
 
 
     As sugestões desta lição para o culto doméstico são também úteis para um grupo de oração. Eis 
alguns bons passos: 
 
1. Comece com um breve período de cânticos. Isso ajuda a concentrar o pensamento em Deus e 

na Sua bondade e encoraja a fé. 
 
2. Tenha um curto momento de leitura e comentário da Palavra de Deus. Poderá ser um estudo 

bíblico dado por um professor ou o compartilhar de cada um de um versículo bíblico que o 
tenha ajudado. 

 
3. Faça um relatório das respostas à oração. Desta forma, todos podem agradecer a Deus o que 

Ele fez e ficar encorajados a orar pelas necessidades alheias. 
 
4. Encoraje os que têm necessidades ou pedidos especiais de oração a compartilhá-los com o 

grupo. 
 
5. Encoraje os participantes a orar pelas necessidades e uns pelos outros, segundo a direcção do 

Senhor. 
 
     Alguns grupos de estudo bíblico e oração fazem parte do programa de uma igreja local, enquanto 
outro são ecuménicos ou interdenominacionais. A Igreja Assembleia de Deus pastoreada por Yonggi 
Cho de Seul, Coreia passou de 23.000 a 35.000 no ano (1976). Estão organizados em unidades básicas 
de dez cada. Assim, 3.500 grupos de oração e estudo bíblico reúnem-se semanalmente em casa por 
toda a cidade. Os resultados são surpreendentes: conversões, milagres, crescimento! Em muitos outros 
lugares, pessoas de diferentes igrejas (tanto Católicos como Protestantes) reúnem-se em grupos de 
oração. Deus está a transformar vidas, reavivar igrejas e a obter maior unidade no corpo de Cristo 
quando o Seu povo ora em conjunto. 

Para Fazer 
 
6 Quais os grupos de oração existentes na sua zona? Escreva os que conhece, quando e onde se 
 reúnem. Sublinhe os que recomendaria a um amigo que vive na vizinhança. Ore por eles. 
 
             
 
             
 
7 Se não há nenhum grupo de oração na sua zona, ore para que isso aconteça. Escreva o que o 
 senhor lhe diz sobre as possibilidades: onde reunir, quem convidar, como começar. Faça o 
 que Ele ordenar. 
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ORE COM A IGREJA 
     O movimento de grupos de oração é maravilhoso mas a igreja é mais do que grupos de oração. A 
Igreja tem uma tarefa a desempenhar. Tem  de  levar Cristo ao mundo, edificar a fé dos crentes, 
prepará-los para servir e ajudá-los na vida diária a trabalharem para Deus. Há grande bênção, 
amizades e dedicação nos grupos de oração mas necessitamos também de ocupar o nosso lugar na 
igreja local. E aqueles que conduzimos a Cristo em tais grupos devem ser também introduzidos à 
comunhão de uma igreja local. Necessitam do seu ministério e devem transformar-se em membros 
fortes que ocupem o seu lugar na sua obra. 
     A oração é vital para a igreja – é o seu poder. Jesus falou do Templo como uma casa de oração. Os 
discípulos iam ao Templo orar. Os responsáveis da igreja gastavam muito do seu tempo em oração. 
Deus quer que a casa que Lhe é consagrada para adoração pública seja casa de oração, um lugar de 
encontro com o Seu povo. 
 
“... e os festejarei na minha casa de oração... porque a minha casa será chamada casa de oração, para 
todos os povos” (Isaías 56:7). 
 
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em 
toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos” (Actos 2:42-43). 
 
“E, perseverando unânimes, todos os dias, no templo... E todos os dias acrescentava o Senhor, à igreja, 
aqueles que se haviam de salvar” (Actos 2:46-47). 
 
“E Pedro e João subiam juntos, ao Templo, à hora da oração, a nona” (Actos 3:1). 
 
     À porta do Templo, onde tinham ido orar, Pedro e João viram um mendigo que não podia andar. 
Em nome de Jesus, ordenaram-lhe que se levantasse e andasse, e assim aconteceu! Como resultado 
desta cura e da mensagem de Pedro aos presentes, cerca de 3.000 aceitaram Cristo nesse dia. As 
autoridades prenderam Pedro e João por pregarem o nome de Jesus e ordenaram-lhes que o não 
fizessem. Logo que libertos, reuniram-se com outros Cristãos e oraram a Deus por ousadia para 
continuarem a falar de Jesus ao povo. 
 
“E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, e 
anunciavam com ousadia a palavra de Deus” (Actos 4:31). 
 
     Como transformar hoje a casa de Deus em casa de oração? Incluímos a oração em todos os seus 
serviços – classes bíblicas, cultos de oração, encontros juvenis, reuniões evangelísticas. Damos 
oportunidade a pedidos de oração e temos testemunhos de orações respondidas. Algumas igrejas têm 
salas de oração onde as pessoas podem ir orar antes do culto principiar. Os que querem aceitar Cristo 
ou ser cheios do Espírito Santo vão para essas salas no fim do culto. Os Cristãos aconselham-nos e 
oram com eles. 
     Em outras igrejas, as pessoas vão à frente para orar antes ou depois do culto. 
     Muitas igrejas estão abertas todo o dia para que se possa ir aí orar. Algumas delas têm um culto 
matinal antes de as pessoas irem para o trabalho. Em diversas igrejas coreanas, centenas de homens e 
mulheres reúnem-se todas as manhãs às 5 horas para orar. 
     A sua igreja necessita de um despertar, de um reavivamento espiritual? O seu pastor ou sacerdote 
precisa de mais poder de Deus para o seu ministério? Quer que os membros da igreja sejam cheios do 
Espírito Santo e tenham a mesma ousadia para testemunhar como a primitiva igreja? Quer ver 
milagres, em resposta à oração e ver o Senhor acrescentar diariamente à sua igreja os que se devem 
salvar? Se assim for, ore pela sua igreja, na sua igreja, com a sua igreja. Deus está a realizar estas 
coisas em muitas comunidades cristãs. Ele pode usá-lo para obter também estes resultados na sua 
igreja, desde que cumpra a sua parte e encoraje os outros a orar! 
 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor” (Salmo 122:1). 
 
“Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor” (Salmo 134:2). 
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Para Fazer 
 
8 Escreva as necessidades da sua igreja pelas quais pensa orar. Ore por ela 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
9 Peça a Deus que o ajude a desenvolver um mais intenso ministério de oração na sua igreja. 
 Escreva a sua resposta. 
 
             
 
             
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


