
ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 18/05/2015 a 23/05/2015 

  
  1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO   Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.  
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.     
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br 
 
  2)ADORAÇÃO - CÂNTICO   Escolha um cântico conhecido. Não deixe de levar o CD e a letra da música para  
distribuir.    Você pode também escolher um de seus auxiliares pra fazer isso. 
 
  3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO        Os 5 tipos básicos da oração     (Pr. Celso F. Martinez) 
Todos nós queremos respostas às nossas orações. Mas porque, às vezes, não temos vitória na oração? Precisamos entender a 
dinâmica da oração.  Quais são os 5 tipos de oração que podemos fazer? 
 

1. Louvor e Ação de Graças  -   Devemos exaltar sinceramente a Deus por quem Ele é e agradecer pelo que Ele já fez.   
Salmos 100:1; 1 Tessalonicenses 5:16-18. 

 
2. Oração de Confissão  -   Nos limpamos quando confessamos nominalmente cada um dos nossos pecados.                            

A profundidade e o poder da nossa oração nunca será maior do que a profundidade da nossa confissão e purificação diária. Se meu 
tempo de confissão é breve, inconsistente e superficial, assim será o poder da minha oração.    2 Crônicas 7:14; Salmos 66:18; 
Salmos 139:23-24. 

 
3. Oração de Petição  -  O segredo de pedir e receber está em pedir de acordo com a vontade do Pai.      Tiago 4:2-3;           

João 15:7; 1 João 5:14-15. 
 

4. Oração da Intercessão  -  Essa é a oração de se colocar na brecha pelos outros. Todos somos chamados para sermos  
intercessores.  Ezequiel 22:30;   1 Timóteo 2:1-2. 

 
5. Meditação  -  A oração é um diálogo! É o ato de refletir na Palavra e ouvir a voz de Deus.  Salmos 1:2; Salmos 77:12. 

 
Conclusão:  Temos que manter uma oração equilibrada, com todos os tipos de oração. A oração eficaz dará resultado.  Tiago 5:16. 

 

Lembretes: 

1) Quais são os cinco tipos de oração? 
R: Louvor e ações de graças; Confissão; Petição; Intercessão e Meditação. 

 

2) Você acha que o pecado pode inibir nossa oração (Salmo 66:18)? 
R: Nossas iniqüidades impedem o agir de Deus a nosso favor. 

3) O que pode impedir a resposta da nossa oração (Tiago 4:2-3)? 
R: Quando não pedimos ou quando pedimos mal. 

4) Como podemos ter a certeza de termos nossa oração respondida (João 15:7/ 1 João 5:14-15)? 
R: Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, nossa oração é respondida. 

5) Quais os passos para ter vitória na oração? 
1. Dê a Deus o melhor tempo do seu dia. Tempo de quantidade e de qualidade. 

2. Tenha como propósito uma vida de oração balanceada. 

3. Tenha uma oração de atitude, autoridade. 

4. Gaste tempo sondando seu coração para descobrir impeditivos que você tem para a oração. 

5. Nunca se esqueça de pedir a Deus que lhe encha do seu Espírito (saco vazio não para em pé) 

6. Peca a Deus que iniba a presença do inimigo na sua vida (a oração e a própria batalha) 

7. Ore com fervor. 

8. Seja o mais específico possível. 

9. Não fique sozinho.   

 
 
 
 

http://www.mda.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.youtube.com.br/


 
 
 
 
  4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. Certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo 

discipulado. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o 
visitante isolado. 
 
  5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai 

trabalhando em seus corações. 
                                                   
 
 
 
 
             


