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Quebra-gelo (5 min)
Onde você estava quando orou profundamente pela última vez? O 
ambiente ajudou?

Orando e louvando a  Deus (10 min)
Que tal uma dinâmica espiritual hoje: todos em pé, orando 
simultaneamente orações de louvor a Deus!

Leitura Bíblica
Neemias 6:9

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Não é por acaso que todos os grandes líderes da Bíblia são 
homens de oração. Somente quem é capaz de perseverar em oração 
é capaz de perseverar face às difi culdades. A perseverança obtida sem 
oração é fruto da força humana, portanto limitada. É na oração que o 
caráter do líder é forjado e moldado, e é através dela que a esperança 
é renovada.
 Neemias demonstra isso na prática. Uma simples leitura 
mostra que Neemias ora em todos os momentos, e não apenas 
separa momentos de oração. Oração não era opção para Neemias, 
era um estilo de vida. Orava com confi ança. Orava confessando. Orava 
até a chamada oração ‘imprecatória’ (pedindo a justiça de Deus 
sobre pessoas), o que só se faz quando o coração não está cheio de 
sentimento de vingança.

PIB São Luís 1

O LÍDER ORA



PIB São Luís 2

 Certamente também orava por si mesmo, por suas 
necessidades, mas no registro do livro, suas orações são na maioria 
‘para fora’, intercedendo por outros que não ele mesmo.
 Neemias viveu a máxima de não trabalhar para Deus, mas 
trabalhar com Deus.

Refl exão
1. Como tem sido minha vida de oração?
2. Quanto de minhas orações são ‘para fora’ (pelos outros, por 

transformação) e não apenas para dentro (por mim, minhas 
necessidades)?

3. A quem, e como, tenho ensinado a orar?

Orando uns pelos outros (25 min)
Novamente usando da cartolina neste momento.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site. Aproveite esse momento para 
orar com seu PGM pela liderança pastoral.




