
 

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. 

Introdução: Sempre ouvimos a respeito dos 3 tipos de oração:  

• A oração para a qual Deus responde “sim” 

• A oração para a qual Deus diz “não” 
• A oração para a qual Deus diz “espere” 

Quando olhamos para a bíblia, percebemos ainda que há um 4º tipo de oração – a que Deus nem 
responde; nem ouve! 

1. Deus não ouve nossas orações quando guardamos pecado no coração (Sl 66.18) 

“Se eu tivesse guardado pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido” 

• O salmista diz que se tivesse pecado escondido no coração dele, Deus não ouviria suas 

orações. Pecado guardado e escondido no coração; pecado não confessado para Deus e 

abandonado fazem com que Deus não ouça nossas orações 

• Isso acontece porque o pecado é justamente aquilo que nos separa de Deus. Nem a morte, 

nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem 

poderes, nem altura, nem profundidade ou qualquer outra criatura nos separa do amor de Deus 

(Rm 8.38,39), mas o pecado nos separa de Deus. 

• “As suas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 

esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve” Is 59.2 

è Quando você tem pecado guardado no coração, Deus não ouve e não responde as suas orações. 

Se você quer que Deus ouça e responda às suas orações, confesse a Ele o seu pecado e 

abandone. 

       2. Deus não ouve nossas orações quando não somos misericordiosos (Pv 21.13) 

.“Quem tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido” 

• O texto fala sobre misericórdia; estender a mão para quem precisa. A pessoa que não é 

misericordiosa não será ouvida em suas orações. Vai clamar, mas não vai obter resposta  
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• A forma como lidamos com o nosso próximo reflete a forma como devemos esperar que Deus 

lide conosco, porque o nosso relacionamento horizontal reflete o nosso relacionamento vertical. 

Se abençoamos, devemos esperar ser abençoados; se estendemos a mão devemos esperar 

que nos seja estendida a mão;   

• Foi isso que Jesus nos mostrou quando ensinou seus discípulos a orar dizendo “Perdoa as 

nossas dívidas assim como nós perdoamos os que nos devem”; Ouve o nosso clamor assim 

como ouvimos o clamor dos necessitados; estende a mão para nós assim como nós 

estendemos a mão para os que precisam 

è Quando você não ouve o clamor dos necessitados, Deus não ouve o seu clamor. Se você quer que 

Deus ouça e responda às suas orações, abra os seus olhos e ouvidos para o clamor de uma 

cidade pobre! 

2. Deus não ouve nossas orações quando somos desobedientes e rebeldes (Pv 1.28-31) 

“Então clamarão a mim, mas eu não responderei; ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão. 

Porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e 

desprezaram toda a minha repreensão”  

• Desobediência é um dos fatores que faz com que Deus não ouça nossas orações. Quando 

rejeitamos o temor do Senhor e a sua repreensão e conselho, Deus não ouve as nossas 

orações; quando ouvimos a voz de Deus e sabemos o que ele espera de nós, mas 

deliberadamente desobedecemos, não podemos contar com a resposta de Deus 

• Filho desobediente ganha presente? Não! 

• Deus disse que não ouviria as orações do seu povo porque eles eram rebeldes e 

desobedientes. Jr 11.6-11 

è Quando você não obedece à voz do Senhor e se mantém em desobediência, Deus não ouve e não 

responde as suas orações. Se você quer que Deus ouça e responda às suas orações, obedeça à 

voz do Senhor. Faça aquilo que Ele requer de você 

4.Deus não ouve nossas orações quando desprezamos a sua voz (Pv 28.9) 

“Até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável” 

• Deus detesta a oração de quem se desvia de ouvir a lei; a sua palavra.  

• Não é o mesmo que desobediência. Desobediência é quando ouvimos e fazemos diferente. Se 

desviar de ouvir é quando não nos importamos com o que Deus tem a dizer. Desviar-se de 

ouvir é quando buscamos a Deus apenas pelo que ele pode nos dar e não nos importamos em 

viver de uma forma que o agrade; queremos a bênção, mas não o Deus da bênção; queremos 

que ele nos atenda, mas não queremos nem saber do que ele espera de nós. Então nos 

desviamos da sua palavra 

• É o que acontece com pessoas que estão na igreja apenas porque estão em busca de uma 

resposta para um pedido, e não porque querem conhecer a Deus e se relacionar com Ele 



è Quando você despreza a voz e Deus e o que Ele diz, sua oração não é ouvida. Se você quer que 

Deus ouça e responda às suas orações, não despreze a voz do Senhor! Busque--o não apenas 

para receber sua resposta, mas principalmente para viver para Ele 

è DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 
è Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  
è Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros. Cada pessoa é muito 

importante e necessária. 

 

 

 

 

 

 

 


