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                  COMUNHÃO   

 
     
 
 
 
 
 
 
   

 

                   ADORAÇÃO                  

                            
    
 
                  DISCIPULADO        

 
       
Todos nós queremos respostas às nossas orações. Mas porque, às vezes, não temos vitória na oração? Precisamos entender a 
dinâmica da oração.  
 
Existem cinco tipos de oração: 
 

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

 

OS CINCO TIPOS BÁSICOS DE ORAÇÃO 
 Como desenvolver uma vida poderosa de ORAÇÃO (Gregory Frizzell) 

ESTUDO PARA CÉLULAS 
Novembro/2013 – 01 

 

 

Sugestão de música 
Volume 1 

Nº 1 –  A Ele a Glória 

15 
minutos 

5 

minutos 

45 
minutos 

Somente a Deus,  

toda Honra e toda a Glória. 

2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 

 

Quais são os cinco tipos 

básicos de oração? 

 

O objetivo dessa dinâmica é mostrar que quanto mais somos íntimos, mais 
conhecemos as pessoas. Assim também é com Deus, quanto mais íntimos 
de Deus, mais podemos conhecer seus propósitos para as nossas vidas.  

1. Separe o grupo em duplas que se conheçam. 
2. Peça que respondam as seguintes perguntas sobre o parceiro (não pode perguntar para ele) 

a. Qual é a cor favorita dele(a)? 
b. Qual a comida favorita? 
c. Qual o time do coração? 
d. Qual o cantor preferido? 
e. Qual o nome dos pais dele(a)? 

3. Pense em algum brinde para quem fizer o maior número de pontos (cada resposta certa vale 1 ponto) 
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Perguntas: 

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. Tenha amigos que concordem com você em oração sobre um propósito. 
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Recados para o Líder de Célula: 
 
CURSO PARA NOVOS LÍDERES DE CÉLULA 
 
Teremos na EBD o curso TLC – Treinamento de Líderes de Células, ministrado pelo Pr. Celso. Este curso já está em andamento e as 
vagas já estão esgotadas, mas logo que terminar este faremos outro. Você líder, deverá desde já, preparar pessoas que são 
possíveis Líderes de Células para fazer o curso. PREPARE O FUTURO DO SEU LINDO MINISTÉRIO INVESTINDO EM LÍDERES. 
 
 
Não deixe de continuar incentivando seu grupo a participar da CAMPANHA DE ORAÇÃO PELOS AMIGOS que a Igreja está fazendo 
do dia 16 de Outubro de 2013 até o dia 24 de Novembro de 2013. 
Leve alguns panfletos e distribua em sua célula. Explique como funciona.  
Apresente a estratégia para Evangelização através dessa campanha. 

 

5 
minutos 

5 
minutos 

Gancho evangelístico:  A intimidade com Deus e essencial para recebermos resposta na 

oração. O primeiro passo dessa intimidade é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você 

gostaria de tomar essa decisão hoje.  

Faça a oração de confissão e entrega da vida a Jesus. 

 
1) Desafie a célula a cada pessoa levar ao menos um visitante à célula na próxima 

semana e ao culto do próximo domingo.  
2) Peça que cada pessoa defina 3 nomes pelos quais vai orar para conseguir trazer 

para a célula e para Jesus. 
3) Orem agora pelas vidas das pessoas que a célula deseja trazer para a próxima 

reunião semana que vem. 
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OS CINCO TIPOS BÁSICOS DE ORAÇÃO 

Quais são os cinco tipos básicos de oração? 

 
 
Todos nós queremos respostas às nossas orações. Mas porque, às vezes, não temos vitória na oração? Precisamos entender a 
dinâmica da oração.  
 
Existem cinco tipos de oração: 
 

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

 

 

Perguntas: 

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. Tenha amigos que concordem com você em oração sobre um propósito. 


