
Modelos para Chamadas de Oração com Foco na Permanência 

Adapte livremente essas ideias conforme seja útil para sua comunidade! 

 

Compartilhamento de Grupo Contemplativo – 1 Hora 

4 Movimentos de Compartilhamento Comunitário e Silêncio 

Oração de Abertura 

Silêncio (10 minutos) 

Compartilhar / Ouvir (40 minutos) 

 
 São 4 rodadas x 10 minutos por rodada. 
 Para cada rodada, uma pessoa tem até 7 minutos para compartilhar o que quiser das reflexões 

dos 40 dias. Insights, lutas, perguntas, alegrias, palavras, dores – o que quiserem. 
 Em seguida, todos se sentam em silêncio pelos 3 minutos ou mais que faltam para a rodada. 

Ninguém faz comentários ou perguntas. A pessoa seguinte entra quando o tempo acabar. 
 Se os grupos forem maiores que 4 ou 5, use salas de reunião para criar grupos menores. 
 Ajuste o intervalo exato de tempo para acomodar o número do grupo e o tempo total da 

reunião. 
 
Silêncio (5 minutos) 

 Se grupos de discussão forem usados, reúna todos novamente no início deste tempo. 

Louvores Curtos (5 minutos) 

 Os participantes podem apresentar pequenas expressões de louvor e gratidão. Sempre que 
alguém não estiver falando, fique em silêncio. 

Oração de encerramento. 

 

Adoração Contemplativa – 1 Hora 

3 Movimentos de Meditação Reverente, Silêncio e Louvor 

Oração de Abertura 

Silêncio (5 minutos) 

Canção de Adoração (5 minutos) 



 O anfitrião usa uma música do YouTube ou algum outro áudio em seu dispositivo. Compartilha a 
tela, permite o compartilhamento de áudio e, em seguida, reproduz a música. 

 Alternativamente, você pode enviar um link do YouTube para cada participante e deixar todos 
sem som. Faça uma contagem regressiva até um horário de início compartilhado e cada pessoa 
reproduz o clipe em seu próprio dispositivo. 

Silêncio (5 minutos) 

Louvores Curtos (5 minutos) 

• Os participantes podem oferecer pequenas expressões de louvor e gratidão. Sempre que 
alguém não estiver falando, fique em silêncio. 

Foto ou Arte (5 minutos) 

• O anfitrião compartilha a tela e exibe uma imagem significativa. Pode ser arte, fotos, ícones etc. 
Convide os participantes a considerar a presença e o amor de Deus em tudo o que eles olham. O 
grupo fica em silêncio enquanto eles olham para a imagem. 

Silêncio (5 minutos) 

Louvores Curtos (5 minutos) 

• Os participantes podem oferecer pequenas expressões de louvor e gratidão. Sempre que 
alguém não estiver falando, fique em silêncio. 

Meditação das Escrituras (5 minutos) 

• O anfitrião seleciona um pequeno trecho das Escrituras que expressa algum aspecto do caráter 
de Deus. Pode ser uma narrativa, uma descrição de personagem, um nome de Deus etc. Escreva 
a escritura no chat e convide os participantes a meditarem ativamente sobre a passagem. 
Explore o significado da verdade, o que ela significa pessoalmente, como ela afeta as situações 
da vida etc. Pode ser útil também postar algumas ideias / perguntas meditativas no chat. 

Silêncio (5 minutos) 

Louvores Curtos (5 minutos) 

• Os participantes podem oferecer pequenas expressões de louvor e gratidão. Sempre que 
alguém não estiver falando, fique em silêncio. 

Silêncio (5 minutos) 

Louvores de Encerramento e Oração (5 minutos) 

 

 



Lectio Divina - 1 hora 

Um tempo de Leitura, Meditação, Oração e Contemplação 

Oração de Abertura 

Silêncio (5 minutos) 

Leia a Escritura: Lectio (2 minutos) 

 Tenha uma escritura pré-selecionada para o momento. O trecho selecionado deve ser 
relativamente curto. 

 Compartilhe a referência e publique a passagem no chat. 
 Peça a um participante que leia a passagem para o grupo. 

 

Silêncio (5 minutos) 

 Em espírito de oração, observe uma determinada frase, palavra ou conceito que chama sua 
atenção. 

• Mantenha essa frase diante de você e sente-se em silêncio diante do Senhor. 

Compartilhe (3 minutos) 

• Cada participante fala a palavra ou frase que está percebendo. Nenhuma explicação ou visão é 
compartilhada, apenas menção do que está sendo considerado. 

Leia as Escrituras (2 minutos) 

• Peça a outro participante que leia a passagem para o grupo. 

Meditação: Meditatio (8 minutos) 

 Reflita profundamente sobre a ideia selecionada, trazendo coração, vontade, mente e emoções 
para a reflexão. 

• Preste atenção especial em onde você está vendo ou ouvindo Cristo no texto. 

Compartilhe (5 minutos) 

 Cada participante compartilha brevemente como a passagem os está impactando e como eles 
veem Deus se conectando com eles. 

• Se os grupos forem maiores que 4 ou 5, use salas de reunião para criar grupos menores. 

Leia as Escrituras (2 minutos) 

• Peça a um novo participante que leia a passagem para o grupo. 

Silêncio (5 minutos) 



• Sente-se calmamente com o Senhor e considere as reflexões dos outros. Considere como Deus 
está falando a todo o grupo. 

Resposta de Oração: Oratio (8 minutos) 

 Os participantes agora oram em voz alta e respondem a Deus. Este tempo é para orar 
diretamente sobre as coisas que Deus está iluminando por meio da passagem. 

• Pense neste momento como uma resposta de conversa com Deus e o que ele está destacando 
na passagem. Esta não é principalmente uma postura intelectual ou intercessora. 

Contemplação: Contemplo (10 minutos) 

• Sente-se tranquilamente na presença de Deus, olhando para ele e o adorando. Não há nada a 
fazer aqui; simplesmente se aquietar e estar ciente da presença de Deus 

Encerramento do Dia de Ação de Graças (5 minutos) 

• Os participantes podem oferecer breves orações de gratidão 

 

Lectio Divina (Formato Alternativo) – 1 Hora 

3 Movimentos de Leitura, Meditação, Oração e Contemplação 

Silêncio (4 minutos) 

Repita as seguintes atividades 3 vezes: 

Leia a Escritura: Lectio (2 minutos) 

 Tenha uma escritura pré-selecionada para o momento. O trecho selecionado deve ser 
relativamente curto. 

 Compartilhe a referência e publique a passagem na caixa de bate-papo. 
• Peça a um participante que leia a passagem para o grupo. Escolha leitores diferentes para cada 

leitura. 

Meditação: Meditatio (5 minutos) 

 Reflita profundamente sobre a ideia selecionada, trazendo coração, vontade, mente e emoções 
para a reflexão. 

 Preste atenção especial em onde você está vendo ou ouvindo Cristo no texto. 

Resposta de Oração: Oratio (5 minutos) 

 Os participantes agora oram em voz alta e respondem a Deus. Este tempo é para orar 
diretamente sobre as coisas que Deus está iluminando por meio da passagem. 



• Pense neste momento como uma resposta de conversa com Deus e o que ele está destacando 
na passagem. Esta não é principalmente uma postura intelectual ou intercessora. 

Contemplação: Contemplo (5 minutos) 

• Sente-se tranquilamente na presença de Deus, olhando para ele e o adorando. Não há nada a 
fazer aqui; simplesmente se aquietar e estar ciente da presença de Deus 

Na conclusão dos 3 movimentos: 

Encerramento do Dia de Ação de Graças (5 minutos) 
 

• Os participantes podem oferecer breves orações de gratidão 


