
 

 

SUGESTÕES PARA REUNIÃO DE ORAÇÃO 

 
  

 Oração de gratidão e louvor conjunta: 

 (geralmente temos dificuldade em fazer este tipo de oração): Leitura do Salmo 
136  onde cada um lê um versículo e todos lêem o final "porque a sua 
misericórdia dura para sempre".  

 Oração do Pai Nosso também feita da mesma maneira, com cada pessoa 
falando uma parte.  

 

 Igreja / Família / Sociedade:  

Colocar 3 cartazes coloridos em cada parte da sala com os temas igreja 
(liderança, sociedades internas, administração, missão, etc.), família 
(relacionamento conjugal, convivência pais e filhos, etc.) e sociedade (governo, 
emprego, educação, etc.). Ao entrar cada um receberá uma ficha colorida (uma 
das cores dos cartazes). Na hora de serem feitos os pedidos de oração estes 
serão escritos nos cartazes e, para orar por eles, as pessoas serão divididas de 
acordo com a cor da sua ficha (que deverá ir para o cartaz da mesma cor).  

 Frases Curtas: 

Dentro de um um tema fazer orações curtas. Ex: Na oração por uma pessoa 
doente cada um falará uma frase tipo "Senhor lhe dê conforto", "Esteja dirigindo 
os médicos que a tratam", "Lhe dê paciência e sabedoria para enfrentar a 
enfermidade", "Providencie pessoas que lhe auxiliem", etc.  

 Contar as bençãos:  

Ao entrar cada um faz uma lista de bençãos recebidas na semana e entrega ao 
dirigente. As listas serão lidas pelo dirigente e todos tentarão advinhar quem 
escreveu a lista.  

 Duplas  ou trios de oração:  



 

 

Prepare cartões de diversas cores e distribua no começo da reunião. Na hora de 
orar em grupo, estes serão formados de acordo com a cor do cartão.  

 Oração rápida e objetiva:  

Cada pessoa, na sua vez,  recebe um fósforo, acende-o e ora pela pessoa que 
está à sua direita enquanto a chama estiver acesa.  

 Para pessoas que têm dificuldade em orar em público: 

Dê a elas, com antecedência, versículos que são orações para utilizarem 
quando for a sua vez. (Faça isso sem demonstrar que você conhece suas 
dificuldades, faça de maneira que elas se sintam úteis colaborando com a 
reunião).  

 Após algum cântico, leia algumas frases de impacto sobre a oração ou coloque 
numa caixinha onde as pessoas possam pegar e ler em voz alta. Você poderá 
pedir que alguém conte alguma experiência que tenha ligação com a frase lida. 
Frases: ' 

    Devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir a 
Deus.' / 'Nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de 
Deus.' / 'A fé ri das impossibilidades.'' / Não confunda a vontade de DEUS, com a 
permissão de DEUS. / Nem tudo o que acontece é de Sua vontade, mas nada 
acontece sem Sua permissão.' / O homem que se ajoelha diante de Deus está em pé 
diante de tudo mais. 

 Leia o Salmo 5:3 e inclua alguns momentos de oração silenciosa (com fundo 
musical)  

 


