
REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo.  

O que você tem colocado em oração diante de Deus e ainda não foi atendido? 

CÂNTICO: “Muito mais de Deus” 

REFLEXÃO: Não desista de orar nunca 

Lucas 18:1-8 

1 Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles 

deviam orar sempre e nunca desanimar. 

 

2 Ele disse: "Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava 

com os homens. 

 

3 E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: 

‘Faze-me justiça contra o meu adversário’. 

 

4 "Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: ‘Embora eu não 

tema a Deus e nem me importe com os homens, 

 

5 esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me 

importunar’ ". 

 

6 E o Senhor continuou: "Ouçam o que diz o juiz injusto. 

 

7 Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? 

Continuará fazendo-os esperar? 

 

8 Eu lhes digo: ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do homem 

vier, encontrará fé na terra? " 

 
A Bíblia nos apresenta inúmeras orientações e conselhos para nos levar a orar. Por 

exemplo: Mateus 7:7 “Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a 

porta lhes será aberta.” Mas parece que na prática as nossas histórias se desenrolam de 

uma forma diferente. Parece que teoria e prática não andam juntas. Não recebemos o 

que pedimos. Mas Deus insiste e nos diz que devemos continuar orando sem perder a 

fé. Devemos persistir na oração.  

Neste texto Lucas 18:1-8, temos duas figuras: o juiz injusto e a viúva.  



A viúva vivia sozinha na pobreza, apelava ao juiz continuamente e ele não a atendia o 

seu pedido de justiça. Ela age de forma persistente, até que depois de muito tempo o 

juiz muda de postura em relação a viúva e decide fazer justiça. Ele finalmente atendeu 

o seu pedido! 

Esta parábola está inserida em um contexto em que Jesus fala de sua volta. No capítulo 

17, Lucas descreve como Jesus faz referência a situação caótica que precede sua volta. 

Nestes tempos difíceis o encorajamento está na oração. O mundo é cruel e desumano, 

e a resposta de Deus parece demorar. Sei que estou pedindo a tanto tempo.  Mas a 

orientação do Senhor é continuar a orar persistentemente. 

O ensino de Jesus é: CREIA E ORE. Não desanimemos. Quando finalmente recebemos o 

que pedimos, é que entendemos e confirmamos que o Senhor faz infinitamente muito 

mais do que pedimos e pensamos. 

A oração faz a diferença. Não desista de orar. 

 

REFLEXÕES:  

- Quais são os motivos que me levam a orar persistentemente? 

- Tenho dificuldade de orar? Porque? 

 

Muito Mais de Deus 
Kleber Lucas 
 

Tom: F 

F               C/E 
As misericórdias do Senhor 
 Dm                   Bb         C 
São as causas de não sermos 
consumidos 
F                    C/E 
Porque as Suas misericórdias não 
têm fim 
  Dm                 Bb  C 
Renovam-se cada manhã 
F 
O amor de Deus encheu 
C/E                         Dm          
Bb9/13   C 
Nossos corações, que maravilha, 
que maravilha 
F                    Am 
Porque as suas misericórdias não 
têm fim 
    

 
 
 
 
 
Dm               Bb  C 
Renovam-se cada manhã 
  Bb                 Bb/C 
Eu sei em quem tenho crido, 
Bb/D                   C 
Também sei que é poderoso para 
fazer 
 F                      C 
Mais do que tudo que pedimos ou 
pensamos 
 Dm                    Bb 
Mais do que tudo que sonhamos 
         Gm       F/A             G/B 
Muito mais para mim e para você 
irmão 
                C   F 
Muito mais de Deus 

 

https://www.cifraclub.com.br/kleber-lucas/
https://www.cifraclub.com.br/kleber-lucas/muito-mais-de-deus/

