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36  Então foi Jesus com eles a um lugar 

chamado Getsêmane, e disse aos discípulos: 

Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. 37  

E levando consigo Pedro e os dois filhos de 

Zebedeu, começou a entristecer-se e a 

angustiar-se. 38  Então lhes disse: A minha 

alma está triste até a morte; ficai aqui e 

vigiai comigo. 39  E adiantando-se um 

pouco, prostrou-se com o rosto em terra e 

orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa 

de mim este cálice; todavia, não seja como 

eu quero, mas como tu queres.  

Mateus 26 





Trouxe-me para um lugar espaçoso; 

livrou-me, porque tinha prazer em mim. 

Salmos 18:19 

Guarda-me como à menina do olho; 

esconde-me debaixo da sombra das 

tuas asas, 

Salmos 17:8 

O Senhor se assentou sobre o dilúvio; o 

Senhor se assenta como Rei, 

perpetuamente. 

Salmos 29:10 

O Senhor dará força ao seu povo; o 

Senhor abençoará o seu povo com paz. 

Salmos 29:11 





O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim 

porque o Senhor ungiu-me para levar boas 

notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos 

que estão com o coração quebrantado, anunciar 

liberdade aos cativos e libertação das trevas aos 

prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do 

Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; para 

consolar todos os que andam tristes, e dar a todos 

os que choram em Sião uma bela coroa em vez de 

cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um 

manto de louvor em vez de espírito deprimido. 

Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio 

do Senhor, para manifestação da sua glória. 

Isaías 61:1-3 
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 Ele demora muitos anos pra crescer.  

 Quanto mais temporais e tempestades o carvalho 

enfrenta, mais forte e aduto se torna.  

 Suas Raízes naturalmente se aprofundam na terra e seu 

caule se torna mais robusto, sendo impossível uma 

tempestade arrancá-lo, ou derrubá-lo.  

 As tempestades para ele não representam ameaça, apenas 

desafios.  

 Os Geólogos usam o carvalho como um medidor de nível 

de tempestades ocorridos em florestas.  

 Basta olhar a aparencia do carvalho para eles saberem. 

Pois ele muda sua aparencia, como se tivesse feito muita 

força, ele absorve os temporais e tempestades chegando 

até ficar disforme. 
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Imersão 

Andar Sofrer com 

Aproximação 

Ouvir Empatizar 

Sensibilização 

Observar Descrever 

Abordando o outro | Um modelo 
O

ra
r 



Sensibilização 

i. Orar ao SENHOR para que ELE auxilie 

na identificação de pessoas próximas 

que estão em sofrimento 

ii. Descrever este sofrimento e o 

impacto que ele tem tido na vida 

destas pessoas. 



Aproximação 

i. Orar ao SENHOR por coragem e 

sabedoria durante a aproximação. 

ii. Ouvir atentamente e esforçar-se por 

entender cada detalhe. 

iii. Garantir que o outro lado tenha visão 

clara e definida do seu interesse 

genuíno por ela, e de sua 

compreensão do estado dela. 



Imersão 

i. Encontrar tempo para andar com 

esta pessoa. 

ii. Doar o que for necessário para 

provocar a certeza de que você está 

compremetido com ela.  

iii. Acompanhar a melhora. 

iv. A avaliação deve estar baseada em 

quão voltada para o outro (Deus e o 

próximo) esta pessoa se encontra. 


