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Atividade Nº 1  

 
Ler no grupo 1 Coríntios 13:1 a 13. 

Completar: 

 

“Poderia ter o ___________ de anunciar ______________ de Deus, ter todo o _____________, 
entender todos os _______________ e ter tanta _______, que até poderia tirar as 
________________ do seu lugar, mas, se não tivesse _________________, eu não seria 
________________.” 
 

 

 
 
 
 

Atividade Nº 2 
  

Completar: 

 

a. Mateus 14:14 

“Quando Jesus saiu do barco e _________________ aquela grande ___________________, ficou 
com muita __________________ deles e _______________ os ________________ que estavam 
ali.” 
 
b. Mateus 20:34 

“Jesus teve __________________ dos ______________ e tocou nos ________________ deles. No 
mesmo ______________ eles puderam __________ e então ________________ Jesus.” 

A base de todo ministério é o amor. Se não tivermos amor para as pessoas, nós não 
teremos nada para oferecê-las. Todos os dons, todo o poder, todas as revelações, as 
libertações e as curas têm que ser administrados com amor. Precisamos valorizar as 
pessoas mais do que valorizamos o poder, os milagres, as curas, a fama etc. 

A palavra “ministrar” quer dizer simplesmente servir. 
Às vezes nós temos oportunidades de ministrar para 
outras pessoas através da oração, e nós podemos ver o 
Espírito Santo agindo na vida daquelas pessoas. Neste 
estudo nós vamos ver alguns dos princípios mais 
importantes para quando nós estivemos orando para 
outras pessoas.. 



  

c. Marcos 6:34 

“Quando _______________ desceu do barco, viu a ________________ e teve _______________ 
daquela __________________ porque pareciam ________________ sem pastor. E começou a 
__________________ muitas __________________.” 
           
d. Lucas 7:13 a 15 

“Quando o Senhor a _____________, ficou com muita _____________ dela e disse: —Não 
__________. Então ele ________________ mais perto e tocou no ____________. E os que o 
estavam carregando pararam. Então _______________ disse: —Moço, eu ______________ a você: 
_________________! O moço ________________ no _____________ e começou a __________, e 
Jesus o ____________ à mãe.” 
 
 

 

 
 

 
Atividade Nº 3 
 

Completar: 

 
a. Marcos 16:17-18 

“Aos que _______________ será dado o _______________ de fazer estes _________________: 
expulsar __________________ pelo poder do meu _______________ e falar novas 
_____________; se pegarem em ________________ ou beberem algum ______________, não 
sofrerão nenhum _________; e, quando puserem as _______________ sobre os _______________, 
estes ficarão __________________.” 

 

b. Atos 28:8 
“O ____________ dele estava de cama, _____________ com febre e disenteria. Paulo entrou no 
quarto, fez uma _______________, pôs as _____________ sobre ele e o _________________.” 
 
c. Tiago 5:16 

“Portanto, ______________ os seus pecados uns aos _____________ e façam ________________ 
uns pelos _______________, para que vocês sejam _______________. A ______________ de uma 
pessoa _________________ a Deus tem muito ___________________.” 
 
 

 

 
 

 
 
Atividade Nº 4 
 
Pergunte se alguém no grupo quer receber oração, por qual motivo, e ore por essas pessoas. 

A Bíblia ensina que todos nós que cremos no Senhor Jesus e obedecemos à Sua 
Palavra podemos orar para outras pessoas, e até ver elas sendo curas de 
enfermidades. 

Jesus foi motivado por compaixão pelas pessoas e fez grandes milagres: curando 
os enfermos e cegos e até ressuscitando os mortos. O verdadeiro ministério sempre 
começa com esta compaixão, este amor para as pessoas (João 3:16). 


