
ORIENTAÇÕES PARA A ORAÇÃO PARTICIPATIVA  
A oração é a coisa mais importante e indispensável que o Pequeno Grupo pode fazer. Coisas maravilhosas 
acontecem quando os cristãos se unem em oração. Achegamo-nos ao trono da graça de Deus e descobrimos 
que Ele de fato ouve as nossas orações, como prometeu. Experimentamos poder, vitórias e muitas alegrias.  
Vamos dar aqui algumas sugestões para os Pequenos Grupos orarem efetivamente.  
  
Se nos lembrarmos disto, será mais fácil orar com os outros. Há liberdade na presença de Deus, liberdade 
para ser você mesmo e não procurar impressionar as outras pessoas.  Quando oramos, o que importa é o 
coração, não as palavras.  

PODEMOS ORAR JUNTOS.  

Oração participativa é um tipo de oração informal, espontânea e objetiva que fazemos em voz alta, nos 
Pequenos Grupos. Todos podem orar, falando com Deus sobre os desejos e ansiedades  do coração ou 
intercedendo pelos irmãos.  

PODEMOS CONCORDAR EM ORAÇÃO.  

Podemos concordar em oração em voz audível ou em silêncio. Quando concordamos em oração, prestamos 
atenção no assunto pelo qual queremos orar, e não nas palavras que vamos dizer. O grupo todo ora por aquele 
assunto.  O  resultado é poder.  

DEVEMOS ESPERAR A RESPOSTA DE DEUS. 

Precisamos orar com fé, e esperar a resposta de Deus. Jesus disse: “Tudo quanto pedirdes em oração, 
crendo, recebereis” (Mt 21.22). E João escreveu: “Esta é a confiança que temos... que se pedirmos alguma 
coisa segundo a Sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que Lhe pedimos, 
estamos certos de que obtemos os pedidos que Lhe temos feito” (I Jo 5.14-15).   

DEVEMOS SER BREVES EM NOSSAS ORAÇÕES.  

Deus não se impressiona com as nossas muitas palavras (Mt 6.7). No Grupos, principalmente, nossas orações 
devem ser breves para que os outros tenham a oportunidade de orar também.  

DEVEMOS ORAR POR UM ASSUNTO DE CADA VEZ.  

Isto nos ajuda a sermos breves, e permite que os outros orem pelo mesmo assunto. O Grupo concentra-se 
naquele tópico de oração.  

DEVEMOS SER ESPONTÂNEOS.  

A despeito dos pedidos específicos de oração, os presentes devem poder orar livremente por aquilo que 
estiver em seus corações, por aquilo que mais lhe interessa ou mais o preocupa. E ninguém deve ser forçado 
a orar. 

O SILÊNCIO PODE SER BOM.   

O Coordenador do Grupo não deve ficar preocupado ou incomodado com o silêncio, se, por alguns minutos,  
ninguém orar. Diga ao Grupo que todos podem desfrutar a presença de Deus, em procurar ouvir a Sua voz 
naqueles minutos de silêncio e quietude.  

CONTROLE O TEMPO DURANTE OS PEDIDOS  
DE ORAÇÃO. 



É importante dar algum tempo aos participantes do Grupo para fazerem seus pedidos de oração, mas é 
preciso limitar este tempo de modo que os pedidos, às vezes acompanhados de explicações e histórias, não 
tomem o tempo das orações.  

LEMBREM-SE DE ORAR PELOS PERDIDOS.  

A arma secreta do evangelismo é a oração. Se os integrantes de um Pequeno Grupo forem perseverantes nas 
orações por seus parentes, amigos, colegas e vizinhos que não conhecem o Senhor, o Grupo todo terá a 
grande alegria de ver estas pessoas se convertendo a Cristo. O Grupo precisa ser lembrado, constantemente 
deste objetivo evangelístico. A “cadeira vazia” é uma forma de lembrar este propósito.  

SEJA CRIATIVO 

Os Pequenos Grupos não precisam todos orar da mesma maneira e sempre do mesmo modo. O Coordenador 
pode ser criativo. Eis aqui algumas sugestões: 

• Ore em grupos de 3 ou 4 pessoas. 
• Ore sem pedidos específicos de oração.  
• Orem após cada pedido de oração. 
• Coloque homens e mulheres orando separadamente. 
• Permita que os membros do Grupo façam pedidos de oração uns aos outros para orarem uns pelos 

outros durante a semana.  
• Escreva pedidos de oração em cartões e peça a cada um para pegar um cartão e orar por aquele 

assunto durante a semana.  
• Peça a cada um para orar pela pessoa à direita, até completar o círculo.  
• Oriente diferentes tipos de oração: adoração, ação de graças, confissão pessoal ou corporativa, 

intercessão, consagração, etc.  
• Mencione assuntos gerais tais como o Governo, os problemas sociais, a liderança da igreja, os 

missionários (cite nomes e locais), etc.  
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