
 

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 

Isaías 62.6-7 
- Quando a igreja ora, Deus age poderosamente 

- Quando o povo não se dedica à oração, pouco se vê do agir de Deus no meio da igreja. 
 
Como podemos definir a oração que precede o agir de Deus? 
 
1. Uma oração PERSEVERANTE 
 
- “… todo o dia e toda a noite jamais se calarão…”. (v. 6) 
 
- Isaías está falando de orar dia e noite, orar com perseverança.  
 
- A maior dificuldade nossa como igreja não é orar, mas orar com perseverança.  
 
- Quem está buscando o agir de Deus precisa ser perseverante na oração.  
 
- Há vários textos bíblicos que apontam para esta verdade. 
Perseverança na oração é a chave para continuarmos firmes na certeza de que Deus nos ouve e nos responde. 
 
- Pergunta para Debate: Que experiência(s) com Deus você tem a respeito do quanto vale a pena perseverar 
na oração? 
 
2. Uma oração que gera EXPECTATIVA 
 
- “Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas…”. (v. 6) 
 
- Orar também é vigiar, aguardar, estar de olhos abertos como os guardas, na expectativa de alguma surpresa.  
 
- Orar é ficar de prontidão, é buscar reforço e ajuda naquele que é o Senhor dos exércitos.  
 
- Quem ora com expectativa faz como Habacuque; sobe a torre de vigia e espera a resposta de Deus:  

- “Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus 
me dirá e que resposta eu terei a minha queixa.” (Habacuque 2.1) 

 
- Pergunta para Debate: Como você tem alimentado suas expectativas pelo agir de Deus com resposta às 
suas orações? 
 
3. Uma oração que NÃO ABRE MÃO DA RESPOSTA. 
 
- É orar  “… até que…”. (v. 7) 
Oração pelo agir de Deus não é oração que desiste no meio do caminho.  
A oração que não abre mão da resposta é aquela que não está preocupada com o tempo que ela virá:  
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- “… pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês.” (Oseias 
10.12) 

 
- Pergunta para Debate: Como descansar na certeza de que a resposta de Deus – no tempo d’Ele – é a melhor 
para nós? 
 
4. Uma oração ESPECÍFICA 
 
- “… até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra”. (v. 7) 
 
Isaías orou de forma específica! 
 
- De igual modo devemos orar por nossas questões.  
 
- Sem rodeios e sem floreios, mas dizendo para Deus a verdade que está dentro de nós. 
 
- Não para que Deus tome conhecimento, porque Ele conhece todas as coisas. 
 
- Mas para que, à medida que oramos de maneira específicas, tomemos consciência do quanto dependemos 
de Deus para uma vida abundante.  
 
- Antes de Deus agir por nós e através de nós, Ele deseja que nós o busquemos em oração sincera, verdadeira 
e específica. 
 
- Pergunta para Debate: Quais são os assuntos que você hoje precisa colocar diante de Deus em oração, para 
que Ele aja em seu favor? 
 
Conclusão: 
 
- John Wesley afirmou: “Deus não faz nada que não seja em resposta à oração”. 
 
- É tempo de orarmos e orarmos mais: 
- Com perseverança. 
- Com expectativa. 
- Não abrindo mão da resposta. 
- Especificamente.  
 

 
 
 

 
 

 
 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


