ASSUNTO DA SEMANA: A Oração de Jacó
Curitiba, 28 de março de 2021
Objetivo do encontro: Entender que a oração é uma benção que precisamos valorizar e pela oração podemos
nos relacionar com Deus e ser tocados por Ele.
Para o líder: Você tem proposto estratégias de oração com o seu grupo? Este momento de campanha de oração
é um bom momento para serem criativos tanto na maneira de clamar, quanto na maneira de ter um memorial
para as respostas de oração. Que tal um caderno de oração para que em determinado momento possam
relembrar e confirmar as respostas do Senhor para o grupo?

10 MINUTOS - QUEBRA GELO: MINHAS ORAÇÕES!
Como fazer: Os participantes contam rapidamente orações que já foram respondidas e como essa oração foi
dirigida ao Senhor. Se tiver um novo convertido ou alguém que nunca teve uma oração respondida, peça que
ele compartilhe qual motivo de oração gostaria que Deus respondesse. E combinem de toda a célula já entrar
em oração junto com essa pessoa e que cada semana ela possa ter um parceiro de oração para tal motivo.

20 MINUTOS
1. Mais que vencedor - https://youtu.be/lTyXUel8Tpk
2. Leiam o Salmo 4 e reflitam sobre o como é entender que a oração foi ouvida? Como você vê a resposta
de Deus para sua oração? Como é deitar em paz em meio ao caos, na certeza de que Ele te faz viver em
segurança.
3. Acredito - https://youtu.be/t9dz882vNB8

A ORAÇÃO DE JACÓ – Pr. Michel Piragine - Texto: Gênesis 32: 9-12
INTRODUÇÃO: Nessa oração do início (v.9) ao fim (v.12), Jacó relembra o Senhor das Suas promessas e nos
mostra como a oração precisa estar pautada na palavra de Deus, revelada para nós. Precisamos orar invocando
a promessa de Deus para nós. A oração de Jacó nos ensina que é uma benção que precisamos valorizar porque
a oração é:
1. UMA BENÇÃO FAMILIAR (v.9) – Jacó viveu a benção familiar e a leva para sua descendência. Ele abençoou
seus filhos e netos, nessa certeza de que a benção vai além do seu tempo. A oração pode ser uma benção na tua

casa, para os teus. Libere palavras de bênçãos para os teus e sobre os que te são queridos e elas se tornaram
realidade na vida deles, e lembrarão das tuas palavras abençoadoras.
As pessoas da tua família têm clareza da benção do Senhor sobre elas? Como vocês tem exercitado essa
experiência dentro da tua família?
2. UMA BENÇÃO QUE ORIENTA NOSSAS DECISÕES (v.9) – Um dos grandes privilégios que temos é o de
desenvolver intimidade com Deus, pois Ele nos orienta nas nossas decisões. A oração é uma benção que precisa
orientar os teus caminhos.
Qual é o teu testemunho de experiência com essa orientação de Deus?
Conte uma situação em que você pôde mostrar para alguém o quanto essa benção está disponível para os
orientar.
3. UMA BENÇÃO QUE NOS ENSINA A TER UM CORAÇÃO AGRADECIDO (v.10) Jacó estava reconhecendo
que saiu com um cajado e agora estava voltando com dois grupos de pessoas e animais, tendo a clareza de que
estava debaixo da benção do Senhor. Se valorizamos a benção do Senhor, vamos nos perceber indignos de
tamanha benção.
Quais são as estratégias que a tua família usa para compartilhar entre si e com outros, essa postura de
gratidão?
4. É UMA BENÇÃO QUE NOS PERMITE DERRAMAR O NOSSO CORAÇÃO (V.11) – Jacó derrama seu coração
com seus temores diante do Senhor e teve uma experiência que o marcou por toda a sua vida. Quando nos
submetemos ao favor do Senhor, Ele se derrama sobre nós. O Senhor vai se revelar a você, se você o buscar.
Vamos clamar e Deus vai nos tocar!
Você já viveu uma experiência de muito medo e entregou ao Senhor? Como foi?
Conclusão: A oração é uma benção que suscita fé em nosso coração e precisa ser valorizada para além do nosso
tempo, para sermos direcionados, agradecidos e sem temores a nos paralisar. Quanto mais a oração estiver
presente em sua vida, mas profunda será a sua intimidade com Deus.
Checagem: a) Como está a tua vida de oração? b) Que atitudes você precisa tomar para desenvolver uma vida
de oração? c) A tua família conhece as tuas marcas pela vida de oração?

15 MINUTOS
Esta semana de Páscoa pode ser uma oportunidade de mostrar o amor de Jesus para os que estão em
vulnerabilidade. Prepare pacotinhos com bombons e escreva uma mensagem que expresse que o amor de Jesus
é mais doce que chocolates, e que Ele deseja que todos vivam esse amor. A Páscoa nos mostra isso. Entregue
aos pedintes no semáforo ou pessoas carentes que você encontre pelo teu caminho.
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MINUTOS
Vamos orar pelos que estão fracos, cansados ou deprimidos para que o Senhor os fortaleça.
Vamos interceder pelos que estão enfermos e precisando de um milagre de cura.
Vamos orar pelos projetos e ministérios em nossa igreja para que a criatividade, unção e poder do
Senhor sejam a marca nesse tempo.

