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O Nome de Jesus 
tem Poder
Quebra-gelo (5 min)
Você concorda que tem gente que vive em oração e pela oração, que 
é um privilégio de todo cristão?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
João 16:16-24

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 “O nome de Jesus tem poder!” Quantas vezes ouvimos 
essa expressão e, na maioria delas, esvaziada da amplitude de seu 
significado? É compreensível o ato de clamar o nome de Jesus 
em nossa cultura construída sobre o pensamento judaico-cristão. 
Entretanto, é indispensável que isto seja feito com a consciência e o 
temor devido. 
 No versículo em destaque, observamos o próprio Senhor Jesus 
orientando-nos a orar em seu nome, para que nossa alegria seja real e
plena. Neste contexto, a orientação vem como o consolo de que, 
mesmo indo para o Pai, nossa comunhão com o Mestre seria mantida 
pelo Espírito Santo por meio de nossas orações em seu nome. A alegria
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é completa não somente porque nossas orações são atendidas quando 
as fazemos no nome poderoso de Jesus, mas, principalmente, porque 
temos verdadeira comunhão com o Pai, por meio do filho e dirigidos 
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado (Rm 5:5).
 O nome de Jesus tem poder porque, neste precioso nome, 
podemos e devemos orar sem cessar, aperfeiçoando a comunhão 
conquistada pelo sangue derramado no Calvário. Fazendo isso, 
acharemos consolo na aflição, força para os deveres cristãos, orientação 
na perplexidade, amparo na doença e esperança na hora da morte. 
Fiel é a promessa: “A vossa alegria será completa”; e o Senhor Jesus 
honrará sua Palavra se pedirmos em oração.

Reflexão
1. Jesus orava. Todos os grandes momentos da sua vida foram 

acompanhados de oração. E você? 
2. Jesus, além de orar, ensinou como devemos orar em seu nome por 

meio de uma comunhão sincera e crescente. Você tem aprendido 
a orar com Jesus? 

3. A oração em nome de Jesus tem o fortalecido na caminhada cristã 
que glorifica ao Senhor em todas as circunstâncias?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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