UMA VIDA PODEROSA DE ORAÇÃO É
PARA TODO CRENTE
Pr. Cícero

(culto 16/10/2013)

ESTUDO PARA CÉLULAS
Outubro/2013 – 04
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ

15
minutos

COMUNHÃO
QUEBRA GELO

5
minutos

ADORAÇÃO

45
minutos

DISCIPULADO

Material necessário: Figuras cortadas ao meio (pode ser figura de páginas de revista).
Distribua entre os participantes um pedaço da figura partida ao meio e peça-lhes para
encontrar a pessoa que está com a outra metade. Identificada as duplas, firmem um
compromisso, cada dupla, orar um pelo outro até a próxima reunião da célula.
Se alguém tiver um pedido especial fale para seu parceiro para que ele ore pelo pedido.
Se o grupo tiver um número ímpar de pessoas, deixe uma figura cordada em 3 partes,
assim um grupo ficará com 3 pessoas.

Deus nunca rejeita uma oração sincera

Sugestão de música
Volume 1
Nº 11– Poder da Oração

Se já tem Cristo como Senhor e Salvador pode todas as coisas em Cristo.
Filipenses 4:13.
3 ou 5 minutos de oração diária é muito pouco. Todos podem ter um momento
significativo a sós com Deus de pelo menos meia hora e crescendo nisto.

Princípios divinos para compreender a Oração:
1) Qual a perspectiva de Deus em relação a oração?
 A Oração não é um meio que faz com que Deus ajuste os seus propósitos aos nossos, mas nós nos ajustamos aos planos
de Deus através da oração. Não é Deus quem muda, somos nós que mudamos. Tiago 1:17
 A Oração não é um ato religioso, mas ela é causa e conseqüência do seu relacionamento com Deus. Mateus 6:5-8
 A Oração não é um instrumento pelo qual apenas podemos obter “coisas” de Deus, mas é sim um instrumento através do
qual Ele age em nós e através de nós para o seu próprio prazer. Romanos 11:36
2) Qual o objetivo de Deus na oração?
 O desejo de Deus é que tenhamos intimidade com Ele. Mateus 22:37; João 17:3
 A oração te enche da santidade de Deus. I Reis 9:3
 Através da oração, você vai discernir melhor a voz de Deus. Jeremias 29:13; Tiago 1:5; João 10:27
 O poder de Deus na sua vida e ministério vai aumentar tremendamente. João 14:12
 Você vai poder resistir aos ataques espirituais. 2 Coríntios 10:3-5
 Deus vai usar sua vida para levar pessoas a Cristo e viver um grande avivamento. Ezequiel 22:30
Perguntas:
1) Porque a oração é tão vital? João 17:3
R: Porque a vida cristã é de intimidade com o Pai e com o Filho. Deus deseja intimidade através da oração.
2) Quais os benefícios de se ter uma vida de oração?
R: Você vai viver uma vida de santidade, vai perceber a voz de Deus, vai ser cheio do Espírito, etc
3) Como enfrentamos os ataques espirituais? 2 Coríntios 10:3-5
R: Nossas armas não são carnais, mas espirituais. E, através da oração é que usamos essas armas.
4) Como você diria que é a sua vida de oração? Como deseja melhorar?
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Líder de célula:
Se em sua célula tem pessoas não crentes, faça o apelo.

5
minutos

MISSÕES

Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida pela oração, mas a
primeira oração que devemos fazer é a oração de compromisso, onde entregamos toda
a nossa vida nas mãos de Deus.
Faça a oração de entrega a Jesus agora comigo .....

5
minutos

SERVIÇO

Desafio para a célula:
1. Cada pessoa deverá trazer ao menos um visitante à célula na próxima
semana e ao culto do próximo domingo.
2. Orem agora pelas vidas das pessoas que a célula deseja trazer para a
próxima reunião, na semana que vem.

Recados para o Líder de Célula:
Não deixe de apresentar para seu grupo a 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.
Incentive os homens de sua célula a participarem do Congresso: HOMENS NO ALTAR
Dia 25/10 (sexta-feira) às 19:30h e 26/10 (sábado) à partir de 9:30h
Valor do investimento: R$ 25,00
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e crescendo nisto.
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 A Oração não é um meio que faz com que Deus ajuste os seus propósitos aos nossos, mas nós nos ajustamos aos planos
de Deus através da oração. Não é Deus quem muda, somos nós que mudamos. Tiago 1:17
 A Oração não é um ato religioso, mas ela é causa e conseqüência do seu relacionamento com Deus. Mateus 6:5-8
 A Oração não é um instrumento pelo qual apenas podemos obter “coisas” de Deus, mas é sim um instrumento através do
qual Ele age em nós e através de nós para o seu próprio prazer. Romanos 11:36
2) Qual o objetivo de Deus na oração?
 O desejo de Deus é que tenhamos intimidade com Ele. Mateus 22:37; João 17:3
 A oração te enche da santidade de Deus. I Reis 9:3
 Através da oração, você vai discernir melhor a voz de Deus. Jeremias 29:13; Tiago 1:5; João 10:27
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1) Porque a oração é tão vital? João 17:3
R: Porque a vida cristã é de intimidade com o Pai e com o Filho. Deus deseja intimidade através da oração.
2) Quais os benefícios de se ter uma vida de oração?
R: Você vai viver uma vida de santidade, vai perceber a voz de Deus, vai ser cheio do Espírito, etc
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4) Como você diria que é a sua vida de oração? Como deseja melhorar?

3

