
 

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 

Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula 
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer 

Atos 4:24-31 

• Iniciamos nossa Campanha de 40 dias de Oração, baseada no livro de um dos maiores avivalistas 
de todos os tempos, Charles Finney. 

• “Todo avivamento na história da igreja cristã, desde o Dia de Pentecostes até o presente, tem 
nascido e crescido em oração... Parece constituir uma lei divina inalterável a de que a oração 
constitui o único poder capaz de abrir as janelas do céu e enviar um maravilhoso derramamento do 
Espírito de Deus”. Homer Duncan, op. cit, p.29. 

• Tudo o que desejamos ser e fazer para Deus, precisa ser precedido de oração, e muita oração. 

• Em 1899 R.W.Torrey, pastor de uma igreja em Chicago, recebeu o convite para pregar em 
Melbourne, Austrália. 

• 1700 lares se abriram para orar pedindo um derramamento do Espírito de Deus.  

• Deus visitou de tal maneira o povo e milhares se renderam a Cristo. 

• Esse avivamento de oração foi o responsável pelo avivamento que se verificou no Pais de Gales 
nos anos de 1904 e 1905. 

• Crê-se que em dois meses desse avivamento, professaram a sua fé em Cristo cerca de 70.000 
pessoas. 

• O que esperar de uma Campanha de Oração? 

• Após a cura de um homem aleijado, Pedro e João foram levados ao tribunal, e ameaçados para 
não falarem em nome de Jesus. Este episódio os levou a oração coletiva, com muitas e fortes 
expectativas. Precisamos orar com expectativas, assim como os discípulos o fizeram. 

• Precisamos ter expectativas bíblicas quando oramos, ou seja, devemos orar de acordo com a 
vontade de Deus. 

1. Devemos orar esperando que Deus nos conceda ousadia para pregar a Palavra. 4:29. 

• Ousadia – coragem, intrepidez, franqueza. 

• A pregação que transforma vidas é aquela que é feita com ousadia, coragem e firmeza. 

O que esperar de uma Campanha de Oração? 

Pr Celso Martinez 

De 28 de outubro a 02 de novembro 

Culto de 20/10 

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


• Uma das primeiras manifestações de um grande avivamento da parte de Deus é o retorno à 
Palavra. 

• Foi a oração fervorosa dos primeiros discípulos que acendeu neles o fogo da evangelização. 

• “Não pregar o evangelho é o mesmo que esconder o remédio do doente” Reinhard Bonnke 
(Cristo para Todas as Nações) 

• A Palavra de Deus nos convoca à obediência. 

• Na Igreja em atos, a Escritura diz que eles estavam todos espantados, mas hoje, todo mundo só 
quer se divertir. Leonard Ravenhill 
Você precisa de ousadia para pregar a Palavra de Deus? 

2. Devemos orar esperando que Deus esperando que Deus faça coisas grandiosas. 4:30. 

• Os primeiros discípulos esperavam que em resposta a oração, Deus faria coisas grandiosas. 

• Cremos que o Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje. 

• Deus não está enclausurado nas páginas Bíblia.  

• A compreensão que tenhamos de Deus vai determinar a expectativa que teremos quando oramos a 
Deus. 

• Compreendendo que Deus tudo pode, oraremos com a convicção de que não há impossíveis para 
Deus. 

• A eficácia da oração dependerá da fé que tenhamos, mas também da compreensão que temos de 
quem é Deus. 

• E aos violadores do concerto ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que 
conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel 11:32b.  

• Porque tu, SENHOR, és a minha candeia; e o SENHOR clareia as minhas 
trevas. 2Sm 22:30  Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo 
meu Deus salto um muro. II Sam. 22:29-30. 
Que expectativas de grandes coisas você espera de Deus para sua vida? 

3. Devemos orar esperando que Deus nos encha com seu Santo Espírito. 4:31. 

• A reunião de oração foi tão fervorosa que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. 

• É inegável que a realidade de muitos de nós aponta para o fato de que necessitamos urgentemente 
da plenitude do Espírito Santo. 

• Paulo orou para que a igreja de Éfeso fosse cheia do Espírito. 

• Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E 
não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do 
Espírito, Efésios 5:17-18. 

• Assim também, precisamos pedir a Deus que nos encha do Seu Espírito Santo. 

• Se você for cheio do Espírito, possivelmente será chamado de excêntrico. 

• Existem boas razões para tais pessoas parecerem excêntricas. 

• Elas agem sob influências diferentes. 

• Adotam visões diferentes. 



• São movidas por princípios diferentes. 

• São guiadas por um espírito diferente. Leitura 30. 

• O motivo de o mundo estar indo para o fogo do inferno é porque a igreja perdeu o fogo do Espírito. 
LR 

Você está disposto a pedir a Deus que o encha com o Seu Espírito Santo? 

     Sugestões: 

Lembre-se de que não é para o facilitador falar o tempo todo. Provoque o debate sobre os 
versículos bíblicos, pois isto serve para aprofundar o estudo. 


