
ESTUDO DE PG ON-LINE (20/10/2020)      

Tema:   “O PODER ATRAVÉS DA ORAÇÃO”  

Quebra-gelo (5m): Você é uma pessoa de oração? 

Versículo chave: “Orando em todo tempo com toda oração e súplica no 

Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os 

santos.” Ef.6.18 
Cantem: “Casa de Oração”  

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  Estamos em campanha de Missões Nacionais e já estudamos duas letras do acróstico AMOR (amar 

e multiplicar). Hoje, falaremos sobre a terceira letra: a ORAÇÃO. Sabemos que Deus é soberano e faz todas as coisas 

conforme o conselho da sua vontade, mas sendo ele soberano, escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Orar é 

conectar o altar com o trono, a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é falar com aquele que está entronizado 

acima dos querubins e governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração, pois a 

palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 

PELA ORAÇÃO SITUAÇÕES HUMANAMENTE IRREMEDIÁVEIS ACONTECEM. Ana orou ao Senhor e 

tornou-se alegre mãe de filhos, inobstante ser estéril. Deus derrotou o poderoso exército da Assíria em resposta às 

orações do rei Ezequias. Esse mesmo rei foi curado de uma enfermidade mortal, em resposta ao seu clamor e às suas 

lágrimas. Você também já recebeu respostas de oração. Conte uma experiência!  

PELA ORAÇÃO, AS MUI RICAS E PRECIOSAS PROMESSAS DE DEUS SÃO APROPRIADAS. Tiago 

escreveu: “Nada tendes, porque nada pedis”. Jesus ensinou: “Pedi e dar-se-vos-á, porque todo o que pede recebe”. 

Bênçãos são retidas quando as orações não sobem ao trono da graça. Mas, promessas são cumpridas quando o povo de 

Deus ergue sua voz aos céus. Pela oração apropriamo-nos das promessas divinas. Fale sobre alguma promessa que 

você ainda espera se cumprir em sua vida.  

PELA ORAÇÃO, ENFERMOS SÃO CURADOS. Portanto, devemos orar pelos enfermos. Deus cura com os meios, 

sem os meios e apesar dos meios. Ele cura segundo o seu propósito e sua soberana vontade. Quando ele deixa de curar 

é, de igual modo, para mostrar como o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porém, jamais devemos calar a nossa voz 

diante do sofrimento, seja nosso ou dos nossos irmãos. Deus é poderoso para reverter a situação mais adversa. Ele pode 

transformar choro em alegria, desespero em esperança, o cheio da morte em aroma de vida. Qual foi a última vez que 

você orou por um enfermo e o viu ser curado? 

PELA ORAÇÃO, A IGREJA É FORTALECIDA COM PODER PARA TESTEMUNHAR. A igreja avança mais 

rápido e com mais vigor quando caminha de joelhos. É quando nos prostramos diante de Deus que podemos nos 

levantar diante dos homens. É quando nos curvamos diante de Deus em oração que podemos nos levantar para pregar 

com eficácia. Não há pregação poderosa sem que primeiro os joelhos se dobrem. Precisamos falar com Deus antes de 

falar aos homens. Precisamos conhecer o poder de Deus através da oração antes de sermos usados por Deus na 

pregação. Você se considera uma pessoa poderosa em oração? 

PELA ORAÇÃO, A IGREJA TRANSFORMA AS AMEAÇAS DO MUNDO EM OUSADIA PARA 

TESTEMUNHAR COM INTREPIDEZ. A perseguição jamais enfraqueceu a igreja. Ao contrário, leva-a ainda mais 

longe em sua ousadia, para clamar aos céus, rogando intrepidez e poder para testemunhar. Foi assim com os apóstolos 

diante da perseguição do sinédrio judaico. Foi assim com os crentes primitivos diante da amarga e truculenta 

perseguição dos imperadores romanos. Foi assim ao longo da história da igreja. O sofrimento põe a igreja de joelhos e 

quando a igreja se ajoelha ela é mais forte do que um poderoso exército. A igreja transforma as ameaças do mundo em 

oportunidades para buscar a face do Onipotente e sair desse campo das lágrimas revestida com o poder do Espírito 

Santo. Quais as ameaças que a igreja tem sofrido nesse tempo presente? Você tem orado pela igreja perseguida e 

pelos que estão sendo mortos por causa do evangelho? 

PARA FINALIZAR:  Pela oração, a igreja se deleita em Deus mais do que nas obras de Deus. O maior privilégio da 

oração é ter intimidade com Deus e deleitar-se nele. Quanto mais nos regozijamos em Deus, mas ele se deleita em nós. 

Quanto mais nos apegamos ao Altíssimo, mais temos gozo nele e motivos para andarmos com ele. Nosso maior 

problema não é a presença do adversário, mas a ausência de Deus. Nossa maior riqueza não são as bênçãos de Deus, 

mas o Deus das bênçãos. Deus é melhor do que suas bênçãos. Ele é mais excelente do que suas mais excelentes 

dádivas. Oh, que a igreja redescubra as bênçãos da oração! Oh, que a igreja deixe de fazer a obra na força do braço 

humano, para recorrer aos insondáveis recursos divinos. Oh, que a igreja se prostre diante de Deus em oração, para 

levantar-se diante dos homens em testemunho! 

  

DESAFIE O SEU PG A TRABALHAR PELO CRESCIMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE DISCÍPULOS 

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo! Aproveite 

esse tempo de crise como oportunidade para levar a salvação a outras pessoas!      

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


