
 

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 

Marcos 11:12-14; 20-26. 

Propósito: Entender a importância da oração e receber encorajamento para que possamos fazer 

orações ousadas e obter respostas extraordinárias. 

 

• Oração é a maior arma do crente. 

• É mais do que falar com Deus. É falar com Deus com a santa expectativa da sua resposta. Oração não 

e monólogo. Oração é diálogo do homem com Deus, e como resultado disto, coisas maravilhosas 

acontecem. 

• É uma santa conspiração do céu com a terra. 

• Em toda a Bíblia, vemos a oração como o mais poderoso instrumento de vitória. 

• 1. Isaque orou 20 anos por sua mulher Rebeca que era estéril. Gen. 25:21, 26. 

• Orou com fervor e insistência por 20 anos. 

• 2. Josué orou e o sol se deteve por quase um dia inteiro. Josué 10:12-13 

• Então, Josué falou ao SENHOR, no dia em que o SENHOR entregou os amorreus nas mãos dos filhos 
de Israel; e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalom.  

• E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no 
Livro dos Justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia 
inteiro.  

• Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o SENHOR, assim, atendido 

à voz de um homem; porque o SENHOR pelejava por Israel. Josué 10:12-14. 

 

• 3. Elias orou e por três anos e seis meses não choveu. I Reis 18:36-37. 

• Tiago nos ensina que, assim como o Senhor ouviu a oração de Elias, pode ouvir a nossa oração. 

• A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. 

• Jesus disse: Tudo que pedirdes – isto elimina os limites da oração. Não há limite para quem ora. 

• Significa que devemos esperar coisas extraordinárias quando oramos. 

• Jesus disse que “Se tivermos fé como um grão de mostarda, nada nos será impossível”. Mateus 

17:21. 

• O episódio da figueira é didático. Não era tempo de figos, mas havia folhas, e isto apontava para a 

realidade de fruto.  

• Era, portanto, uma suposição natural que nessa árvore, com as folhas totalmente desenvolvidas, 

pudessem ser encontrados pelo menos alguns frutos maduros. 

• Não foi decepção para Jesus. Há pelos menos dois ensinamentos que britam do episódio: 

• 1. Ensina sobre a religiosidade de aparência e sem fruto, exemplificada no povo de Israel. 

• 2. Ensina sobre o poder ilimitado da oração e da palavra de fé. 

• A pergunta que devemos buscar é esta: Como podemos orar com ousadia e obter respostas 

extraordinárias? 
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1. A oração ousada que obtém respostas extraordinárias começa com uma visão clara de Deus. 

11:22 

• Tende fé em Deus. 

• “A questão que o Senhor Jesus queria enfatizar era que se os crentes confiassem sinceramente em 

Deus e verdadeiramente percebessem o poder ilimitado que está disponível por meio desse tipo de fé 

nele, eles veriam o seu grande poder em ação”. John MacArthur. 

• Quem tem uma visão da grandeza de Deus, ora por coisas grandes. 

 

2. A oração ousada que obtém respostas extraordinárias vence a dúvida. 11:23 

• Dúvida no coração – no interior de cada um. 

• Podemos fazer orações bonitas, mas envoltas pela dúvida. 

• A dúvida é antítese da fé. 

• Somos capazes de momentos de confiança e momentos de dúvida. Mateus 14:22-31. 

 

3. A oração ousada que obtém respostas extraordinárias tem grande expectativa do que Deus vai 

fazer.  

• Crê que se fará. 11:23. 

• Quando oramos precisamos ter expectativas grandiosas de respostas de Deus. 

• Não se trata de uma possibilidade, mas sim de uma certeza. 

 

4. A oração ousada que obtém respostas extraordinárias celebra no presente a conquista do futuro. 

11:24. 

• “Crede que recebestes”. 

• Não é futuro, é presente. 

 

5. A oração ousada que obtém respostas extraordinárias compreende a necessidade do perdão. 

11:26. 

• Perdoar é condição para resposta a oração. 

• Perdoar não significa necessariamente querer conviver com lhe feriu, mas sim libertar o coração da 

ferida causada pelo outro. 

 

Conclusão: 

1. Qual a sua maior dificuldade para orar como Jesus ensinou? 

2. Que ponto mais lhe chama atenção? 

3. Você está disposto a embarcar nesta fantástica aventura de orar com ousadia? 

 

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! 


