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Seja bem-vindo ao nosso PGM !
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Eduardo Arantes

AMOR É MOVIMENTO

Jesus e a oração

Texto Bíblico
“Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem
a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que
todos sejam um.” João 17.20–21a.
Talvez você não saiba, mas todo o capítulo 17 do Evangelho de João é
uma linda oração, onde Jesus ora por si mesmo ao perceber que chegava o momento do sacrifício definitivo, ora pelos discípulos que o
Pai havia lhe dado, e do versículo 20 ao 26 ora por todos aqueles que
ainda haveriam de crer em Cristo através do testemunho dos discípulos. Isto mesmo, Jesus orou por nós e por todos aqueles que ainda O
conhecerão através de nosso testemunho.
E saber disso deve encher nosso coração de alegria e gratidão por termos sido alvos da oração de nosso Senhor Jesus. Mas também deve
nos impulsionar a buscar por aqueles que ainda não tiveram uma experiência com nosso Salvador.
Obrigado Jesus por ter orado por nós!

Compartilhando
1. No texto lido, vemos Jesus pedindo ao Pai por todas as pessoas
que naquele tempo estavam O seguindo, caminhando próximo
a Ele, e vivendo Seus ensinamentos. Você tem o hábito de orar
pelas pessoas de seu PGM? Já teve alguma experiência pessoal,
orando por alguém ou recebendo a oração de alguém de nosso
Pequeno Grupo? Compartilhe.
2. Jesus, também pede por aqueles que ainda não faziam parte
do grupo que O seguia, mas que em algum momento seriam alcançados. E o Mestre não mostra dúvidas em relação ao fato de
que mais pessoas O conheceriam através dos discípulos. Não era
uma remota possibilidade, mas uma certeza.
E uma ótima ferramenta para mantermos a regularidade na oração intercessória por aqueles que queremos que conheçam Jesus, é o cartão Sementes. Compartilhe com o grupo alguma experiência que você teve, onde pode ver algum alvo de oração entregando sua vida a Cristo.
3. Jesus termina o versículo dizendo que muitos crerão nEle por
meio da palavra compartilhada por Seus discípulos. Ou seja, a
missão do discípulo de Jesus é orar, mas também falar dEle para
outras pessoas. Comente de forma sucinta, quem pregou o Evangelho para você e para quem você já teve o privilégio d e
apresentar a Verdade que liberta.

Tempo de Orar
• Orem agradecendo por termos sido alcançados pelo Evangelho;
• Orem para que o Pai nos capacite a dar continuidade a obra
deixada aos discípulos de testemunhar sobre Jesus a todas as
pessoas;
• Orem pelos pedidos uns dos outros.

Compartilhando com as Crianças
1. A Bíblia nos mostra que Jesus orou por todas as pessoas que
em algum momento iriam segui-lO? Isso quer dizer que se você
já decidiu seguir Jesus, Ele orou por você. O que você acha disso?
2. Você se lembra quem foi a primeira pessoa que falou de Jesus
para você? Compartilhe com o grupo como foi este dia.
3. Jesus nos ensinou que devemos orar pelas pessoas que queremos que conheçam Ele. Você tem feito isso? E já teve a oportunidade de falar de Jesus para algum colega da escola ou vizinho?

