
 

 
 

1 – É impossível recomeçar sem orar 
 

Quebra Gelo – Compartilhe com seu PGM um motivo de gratidão desta semana que trouxe 

alegria ao seu coração. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor pela vida do líder do seu PGM e por novos líderes em treinamento. 
- Ore pela sua Igreja, pelo seu pastor e pelo avanço da obra de Deus. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, 

assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias; e estive jejuando e orando 
perante o Deus dos céus.” Neemias 1.4 

 

Quem benção é recomeçar mais um mês de bênçãos. Agora, com o tema: 

Recomeços. Passo a passo, temos buscado no Senhor o nosso caminho de recomeços neste 

tempo desafiador que o Senhor tem nos permitido crescer e aprender. Como é bom saber 

que temos com quem contar neste tempo! E como Igreja através de nossos PGMs estamos 

vendo o cuidado do Senhor para conosco através dos relacionamentos. Estamos mais fortes 

de tudo isso! 

Neste mês de recomeços, aprendemos com o Neemias. Ele foi contemporâneo de 

Esdras no tempo do exílio do povo de Deus na Babilônia.  Ali estava servindo na fortaleza 

de Susã como copeiro do rei no palácio persa; Foi instrumento de Deus para levar o povo 

no terceiro e último retorno para Jerusalém; Um homem que amava seu povo e que o seu 

nome tem um significado muito precioso: Neemias = “Consolo de Iave”. Neemias tem 
muito a nos ensinar sobre recomeços. No último domingo, aprendemos como deve ser as 

nossas reações diante das más notícias. Neemias nos mostrou que nossa reação deve 

ser em primeiro lugar orar.  Com esta atitude aprendemos que: 
 

- A maior e mais elevada missão de um discípulo é a oração – Intimidade 

com Deus. Orar é uma das ordens mais mencionada nas Escrituras. É mais mencionada 
que: “ame ao próximo”; “vá a Igreja”; “evangelize”. Mais do que qualquer outra coisa, 

Deus nos convoca a orar. É por isso que em Lucas 11.1 nos mostra o principal pedido dos 

discípulos: “E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, 

lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João 

ensinou aos seus discípulos.” – 

 Não podemos esquecer que luta que enfrentamos, é a batalha espiritual como nos 

ensina Paulo em Efésios 6. 11 e 12 – “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 

que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos 

que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as 

potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes 

espirituais da maldade, nos lugares celestiais.” – A oração será o caminho o principal 

caminho para o retorno vitorioso. 
 

- Através da Oração exercemos a compaixão – Sentimos a dor do outro. 

Quando Neemias ouve sobre a situação do seu povo no verso 3: “Os restantes, que 

ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo; e o muro 

de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo.” – Neemias estava em 

uma vida aparentemente tranquila, mas sentiu a dor do seu povo, e ao orar ele demonstra 
na prática a compaixão pelos seus. A melhor forma de demonstrarmos amor ao nosso povo 

é orando por ele. Quer demonstrar amor a alguém? A oração é o caminho. 
 

- Não haverá recomeço vitorioso sem oração. Por fim, Neemias nos ensinou o 

quanto é importante a oração para que sejamos bem-sucedidos. Deus respondeu a oração 



amolecendo o coração do rei da Pérsia. O rei Artaxerxes não lhe deu apenas a benção, mas 

todo o suprimento e apoio para a reconstrução dos muros. Quando oramos, Deus responde 

o clamor e nos dá todo o suprimento. 
 

Diante dos ensinamentos, vamos compartilhar sobre estas verdades? 
 

1 – Quando ouvimos as más notícias, qual tem sido nossa postura? Compartilhe. 
 

2 – Quando você precisa recomeçar em alguma área da sua vida, o que você faz primeiro? 

Como normalmente você faz?   

 

3 – Você está satisfeito com a sua vida de oração neste tempo? O que você acha que pode 

ser feito para que você possa crescer mais no seu relacionamento com Deus esta semana? 

 
 

 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

Este é um momento muito precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, 

ainda que online, é tempo de orarmos uns com outros. Peça que os irmãos compartilhem 

sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que 

não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. E ore 
pelos motivos uns dos outros. 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades 

abaixo: 

 

ESCOLA DE CRESCIMENTO: Todas as noites nosso pastor Fabrício Freitas, está 

compartilhando sobre como crescer em nosso relacionamento com Deus. Esta semana, às 

22h em nossos canais no Facebook e Youtube. 

 

DOE AMOR EM CESTAS: Já começamos a mobilização para este mês em nossos PGM para 

levantarmos o maior número de cestas básicas para a entrega no final do mês as famílias 

necessitadas do nosso relacionamento. Queremos levantar novamente pelo menos 30 
cestas. Compartilhe com seu PGM o que pode ser feito. Cada cesta hoje está em média de 

R$ 50,00.  

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, quero desafiar a você ter um tempo de 

oração. Marque na sua agenda para você se encontrar com o Senhor pelo 

menos 15 minutos em oração e leitura da Palavra. Que tal pensar e colocar no 

seu celular um alarme para este horário? 


