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ASSUNTO DA SEMANA: A ORAÇÃO DA FÉ  
Curitiba, 18 de abril de 2021 

 
Objetivo do encontro: Refletirmos sobre a importância de praticarmos a oração de forma 
fervorosa e persistente e sobre a necessidade de intercedermos uns pelos outros, lembrando 
sempre que oração é diálogo e não monólogo. 
  
Para o Líder: Que o Senhor o conduza a um relacionamento cada dia mais profundo com Ele e 
que você persevere sempre em oração! Que Ele te use como um intercessor e que muitos possam 
conhecer a salvação em Jesus por meio da sua vida. Que os consolos do Senhor sejam um 
bálsamo para o seu coração, mesmo em tempos de aflição. 

ENCONTRO – 5 min 

Quebra Gelo 
Encoraje os participantes a contarem experiências vivenciadas nas suas orações mais fervorosas e 
como foram as respostas do Senhor.  
 
EXALTAÇÃO – 5 min 
 
1. Louvor: Deus somente Deus. https://www.youtube.com/watch?v=2WUzUHU776I 
2. Leiam Salmos 32. E reflitam sobre os pontos que nos orientam a estar em oração e como cantar 
de alegria. 
3. Usem esse tempo para apresentarem a Deus orações de exaltação e agradecimento. 
 
EDIFICAÇÃO – 20 min 
 
 

A ORAÇÃO DA FÉ (Tiago 5:13-18) - Pr. Paschoal Piragine Jr. 
 
 

INTRODUÇÃO: Tiago, um homem dedicado à oração e cheio da sabedoria do alto, escreveu esta 
carta falando sobre a oração.  Nesta série de mensagens, veremos como as várias modalidades de 
oração descritas pelo irmão do nosso Senhor, podem nos ajudar a viver a maturidade cristã:  
 
II. ORAÇÃO FERVOROSA E PERSISTENTE (v.17-18). Tiago mostra, através de Elias, que o 
importante não é quem ora, mas sim, como ora.  

a) Uma oração persistente e Cheia de fé. Assim como Deus ouviu a oração de Elias, Ele 
quer ouvir a sua oração! Mas para isto você precisa ter uma oração persistente e cheia de 
fé no poder de Deus, como fez Elias!  

b) Muitas vezes sequer oramos. Muitos de nós oramos menos de 15 minutos por dia e 
ainda desejamos dizer que cremos no poder da oração.  

c) Mera repetição. (Mt 6:7). Outros oram sem orar, falam uma série de palavras religiosas 
como mera repetição  

d) Sem fé. (Tg 1:6-8) Muitas orações são feitas sem convicção de que Deus possa interferir 
nas circunstâncias da vida. Todavia, o Senhor nos orienta a não duvidarmos de modo 
nenhum  

e) Sem perseverança. (I Ts 5:17) É preciso orarmos sempre e não devemos desanimar 
(Lucas 18:1). Devemos orar sem cessar. Persevere na presença de Deus, pois do trono 
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vai sair alguma ordem. Não importa qual seja a resposta; o importante é que entendamos 
o que Ele está nos respondendo.  

f) Oração não é monólogo. Oração é um diálogo. Muitas vezes é neste tempo de oração 
fervorosa e persistente que Deus nos revelará o que tem visto em nós e que precisa ser 
tratado pela sua graça, pois oração não monólogo. 

O que você entendeu sobre a expressão: “O importante é como oramos”. Cite um exemplo. 
Por que devemos orar de forma fervorosa e persistente? O que significa isso?  
Podemos ter a convicção que Deus nos ouve? Conte um exemplo em tua vida onde apesar 
das circunstâncias, você não deixou de acreditar no Senhor. 
  
Conclusão: Nesta campanha, cremos que veremos o Senhor agir, por isso somos desafiados a 
participar de uma Unidade de Oração. Ore com fervor e persistência! Pratique a oração 
intercessória e a prestação de contas mútua! Ore e busque a face do sumo-sacerdote que pode 
intervir ao seu favor. Ele tem poder para salvar e transformar muitas vidas! Ele pode visitar você em 
sua angústia e sofrimento. A sala do trono foi aberta por Jesus e você pode ter acesso ao trono da 
graça, não deixe passar este tempo de oportunidade, entregue sua vida a Jesus! 
Checagem: Como você tem orado? Quanto você tem orado? Você tem orado de forma fervorosa e 
persistente? Você tem praticado a oração intercessória e a prestação de contas mútua? Como 
você tem ouvido a voz do Senhor? 
 
 
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 (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. 
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