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orar PeLos outros

Qual a importancia da oração na 
sua vida? 
 
Por quem costuma orar? Apenas 
por si e pelos seus?  
 
Ora pela igreja?  
 
Qual o valor que dá à oração co-
munitária? Como é que se poderá 
envolver mais?
 
Quando intercede por alguém, ora 
como se o assunto fosse seu?

Passagem base: Tiago 5:16; Atos 2:42; Atos 12:1-14

Orai uns pelos outros, muito pode, por sua eficácia a oração 
do justo. Tiago 5:16b

Tiago manda-nos orar uns pelos outros. No contexto desta 
passagem o que estava em causa era a saúde  de alguns ir-
mãos enfermos. Segundo Tiago, as orações dos intercessores 
podiam fazer a diferença porque são eficazes. Deus ouve e res-
ponde às orações do seu povo. 
Nas Escrituras vemos que orar uns pelos outros não se restrin-
ge apenas à saúde. Paulo orava por todas as igrejas e pedia às 
mesmas que orassem por ele e pelo ministério em que estava 
envolvido. O próprio Jesus no Getsemani chegou a pedir a Pe-
dro, Tiago e João que orassem por ele.
Para a igreja de Cristo, orar não se trata de uma atividade, mas sim de uma maneira de estar e  de viver 
a fé em Cristo. Em Jerusalém, vemos que a primeira igreja baseava a sua vida no ensino dos apóstolos, 
na comunhão, na observância das ordenanças e nas orações (Atos 2:42). Faziam-no com regularidade e 
persistência, pois isso fazia parte integrante da vida espiritual da igreja.
Um bom exemplo desta atitude de oração acontece em Jerusalém (Atos 12:1-17). Pedro estava preso e ia 
ser morto ao fio da espada, como Tiago tinha sido alguns dias antes. Mas no versículo 5 vemos que havia 
oração incessante. A igreja estava reunida, na casa da mãe de João Marcos, em vigília, pedindo um mila-
gre ao Senhor. Nesse dia, aconteceu algo extraordinário, o Senhor enviou um anjo para libertar Pedro. O 
anjo entrou na prisão, despertou Pedro e fê-lo sair até à rua. Quando o apóstolo deu conta do milagre, foi 
ter com a igreja, que estava a orar continuamente. Ao verem Pedro ficaram atónitos e tão alegres que lhes 
custou a acreditar no que tinha acontecido. Naquele dia, a igreja percebeu mais uma vez a importância 
e o valor que Deus dá à oração comunitária. O problema de Pedro não era penas dele e da sua família, 
mas era um problema de toda a igreja. Ali, na casa da mãe de João Marcos, cada irmão pôde derramar-se 
diante do Senhor a interceder como se o problema  fosse seu.
Interceder não é apenas contar a Deus as circunstâncias, os problemas, nem é  indicar ao Senhor aqueles 
que precisam de oração. Interceder é assumir a dor do irmão e colocar o assunto na presença de Deus 
como se fosse nosso. Interceder é uma expressão prática de amar o próximo como a nós mesmos.
A oração comunitária faz parte da vida da nossa igreja. Não pode tratar de  uma atividade facultativa. É 
um elemento vital à nossa vida espiritual e à missão que o Senhor nos confiou. Portanto, queremos ser 
cada vez mais uma igreja conhecida pela intercessão e dependência do Senhor. Exortamos os irmãos a 
assumirem um compromisso de intercessão e a juntarem-se à igreja na oração comunitária que tanto 
agrada ao Senhor.
Oremos uns pelos outros! Pr. Rui Sabino



temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela presença do Senhor nos tempos em que nos permite viver. 
Pelos Cultos e reuniões presenciais e online, que fazem chegar a Palavra a muitos.

Pelo levantamento de intercessores entre nós. 
Pelos nossos pastores e obreiros. 
Pela CBP, suas igrejas e pastores. 
Pelo Seminário.

Pelo nosso pessoal de saúde: médicos, enfermeiros, auxiliares, condutores. 
Pelas escolas: alunos, professores, auxiliares. 
Que o Senhor nos mantenha livres do Covid.

agenda e notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 10h-11h15 // 12h-13h15 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pw-
d=dHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

https://meet.google.com/mzn-suue-daf
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