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ASSUNTO DA SEMANA: A ORAÇÃO DA FÉ
Curitiba, 11 de abril de 2021
Objetivo do encontro: Palavras do Pr. Paschoal – “Por que estamos fazendo uma campanha de oração?
Lembre-se que Deus permite em determinados momentos da história, que a humanidade entenda que sem
Ele não podemos fazer nada e a bíblia ensina que quando estas coisas acontecem, é a hora que devemos nos
dobrar diante do Senhor e reconhecer que todo o poder no céu e na terra estão nas mãos do Senhor, que só
Ele pode derramar graça e bênção. “
Para o Líder: Entendermos que a dedicação a oração (como Tiago) podem transformar vidas, sentimentos,
situações que vivemos. Lembrem-se que o nosso desafio durante toda a campanha, será de orar e de convidar
pessoas para estarem em oração (sendo elas da igreja ou não).
ENCONTRO – 5 min
Quebra Gelo
Objetivo: O que a oração significa para você? Como fazer: Diga para todos responderem a seguinte pergunta:
qual o significado da oração para você? Além disto, solicite que conte um milagre, desejo, graça ou
misericórdia, que Deus lhe atendeu em oração.
EXALTAÇÃO – 5 min
1. Louvor: Em Jesus amigo temos (https://www.youtube.com/watch?v=BqSE9wdKk6I)
2. Leiam Salmos 102:1-17.
3. Orações de exaltação e agradecimento.
EDIFICAÇÃO – 20 min
A ORAÇÃO DA FÉ (Tiago 5:13-18) - Pr. Paschoal Piragine Jr.

INTRODUÇÃO: Estudaremos ensinos da bíblia que falam sobre oração, veremos a partir de Tiago (irmão de
Jesus) o ensino sobre o valor e a benção quando um homem se dedica a oração. Testemunhas da vida deste
apóstolo, comentam que seus joelhos eram calejados devidos aos longos períodos dobrados em oração,
inclusive este capítulo da bíblia começa e termina em oração. Veremos então, a partir do exemplo de Tiago,
algumas modalidades de oração que precisamos vivenciar na nossa maturidade cristã:
I. Oração do Sofrimento (Tg 5:13 e Hb 4:15-16): O que Tiago queria que entendêssemos, é que a reposta
mais natural de um cristão diante das lutas e aflições da vida é oração. Ele não se preocupa em caracterizar o
que significa orar, mas apenas dizer que se está sofrendo, ore.
Quando oramos:
• Jesus que entende o nosso sofrimento faz toda a mediação de nossas orações;
• As portas do trono da graça se abrem para nós;
• Nosso foco passa a ser o amor, a graça e a misericórdia do nosso Deus.
Por que a oração é tão importante para um cristão?
O que é receber a Graça de Deus para você? E misericórdia?
Podemos nos identificarmos como Cristãos, se não sabemos orar em meio as lutas? Por que?
II. Oração pelos Enfermos (Tg 5:14-15 e Hb 11:6): A próxima modalidade de oração é descrita como a fé pela
cura dos enfermos, este tipo de oração nunca é solitária, sempre será comunitária. Segundo o texto de Tiago,
quando alguém se encontrava doente, os líderes espirituais (pastores, diáconos, presbíteros, lideres que
dirigem a igreja) oravam pelo doente pedindo a Deus pela sua cura.
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A ideia é que alguns atos simbólicos deveriam ocorrer com o propósito de suscitar fé ao doente que estava
abatido por sua enfermidade, tais como:
• A vinda dos líderes como um símbolo de toda a Igreja reunida e participando da intercessão;
• A Imposição de mãos, como a referência ao toque diante da enfermidade ou da luta;
• A unção com óleo, como um ato simbólico (uma representação como a ceia do Senhor) do derramar
do Espírito Santo sobre alguém. Representa também, o testemunho da Igreja, através de homens e
mulheres espirituais, de que cremos pela fé que Jesus tem poder para salvar, perdoar pecados e curar.
Não importa quais sejam os motivos da enfermidade (falência do corpo, doenças psicossomáticas,
demônios ou pecado), Jesus pode curar.
“A oração pelos enfermos é comunitária”, qual é o seu entendimento por esta frase?
Por que é importante chamarmos pessoas espirituais para orar em meio as enfermidades?
Por que os atos simbólicos são importantes?

Conclusão: É no tempo de oração que verdadeiramente as coisas acontecem, pois, a fé não somente move
montanhas, mas move e alegra o coração de Deus. Então, marque um encontro com o Senhor, ore e converse
com o Pai.
Checagem: Você tem levado tudo a Deus em oração? Você tem parado de reclamar ou murmurar diante da
vida e investido tempo com aquele que pode mudar de fato a sua história?
TEMPO DE ORAÇÃO – 20 min
Como estão as pessoas na Unidade de Oração (UO)?
Há alguma batalha da UO que precisa ser posta em oração?
Quais os pedidos e necessidades que têm na vida pessoal.

EVANGELISMO
Pegue no seu WhatsApp, zoom, Skype, google meeting ou contatos do celular, veja as pessoas que estejam
disponíveis ou que esteja precisando participar da UO, se for necessário tenha mais grupos em diversos
horários (ou convide outros membros da célula para serem os líderes destas novas UO).
Lembre-se que aqueles que tomarem uma decisão de fé em Jesus durante o período da UO, que os líderes
acompanhem a oração de entrega ao Senhor. Também, é um ato de amor de nossa parte para que sejam
cadastrados no link https://online.pibcuritiba.org.br/jesus, pois assim poderemos dar a possibilidade que sejam
discipulados.

