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Paulo inicia seu ministério baseado na oração. Não há como ter uma vida espiritual vitoriosa que influencia e que frutifica, sem oração  
Você ora o quanto você precisa orar? 
Se não oramos o quanto precisamos orar para ter um relacionamento profundo com Deus, como queremos ter uma oração poderosa? 
Porque não oramos o quanto devemos orar? 
 
 

Quais são os inimigos de uma vida poderosa de oração? 
 

1. Perda da compreensão de que oração é um relacionamento com Deus.    Provérbios 15:8. 
Às vezes pensamos que oração é somente levar nossos os problemas pra Deus resolver. Nos ajoelhamos e começamos a relatar 
nossa lista de pedidos. 
Deus tem prazer em nos ouvir, não para ser informado dos nossos problemas, mas para desenvolver um relacionamento conosco. 
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas”. Mateus 6:33. 
Perguntas: 
Na sua oração você costuma Louvar e Adorar ao Senhor ou vai direto para a lista de pedidos? 
Você costuma pedir pra Deus sondar seu coração para achar algum pecado? 

 
 

2. Agenda e relógio. 
O corre corre do dia a dia não nos deixa relacionar com Deus.   Lucas 10:38 a 42. 
Marta também estava super ocupada e Maria escolheu a melhor parte. 
Você tem hora certa para orar? 
Qual seria a melhor hora pra você orar? 
Você pode se comprometer com Deus e com os integrantes de sua célula que a partir de hoje vai escolher um horário para cultivar 
um relacionamento com Deus através da oração?   
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Deus quer ter um relacionamento profundo conosco.  
Se o buscarmos de todo coração, chegaremos a um 
nível mais profundo de intimidade com Ele. 

Texto 
 

Atos 9:1 a 11 

2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 

 

No texto que lemos vemos momentos da conversão de Paulo. No final do versículo 11 vemos a 
frase: “Ele está orando”. O próprio Senhor Jesus manda que Ananias vá procurar Paulo e 
ressalta que “Ele está orando”. A oração de Paulo estava tocando o coração de Deus.  
 

Você já viveu algo parecido com isso? 
1. Me preparei para orar, não consegui.  
2. Toda vez que vou me ajoelhar para orar, acontece 

alguma coisa que tenho que parar no meio da oração. 
3. Quando me ajoelho para orar me dá muito sono. 

Saiba que satanás vai investir muito para que isso aconteça, 
não deixe que ele tenha vitória sobre você. 
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3. Preocupações e Ansiedade.      Filipenses 4:6 e 7 
A preocupação e a ansiedade são um grande inimigo da oração, pois se estivermos orando e começarmos a nos preocupar com 
algum problema, nossa atenção será atraída para direção errada, perdemos a concentração em Deus e na oração que estivermos 
fazendo, tornando-a ineficaz. Por maior que seja a nossa preocupação ou ansiedade não vai mudar o tamanho do nosso problema. 
Você é uma pessoa ansiosa ou preocupada? 
Você já experimentou entregar seu problema por inteiro nas mãos do Senhor e descansar? Compartilhe com o grupo como foi? 
Você está vivendo um momento de preocupação ou ansiedade?  
Líder se em sua célula existir alguém vivendo esse tipo de problema (a pessoa compartilhando o problema ou não) escreva o 
nome dela em vários papeis e entregue um para cada integrante do grupo para que orem, todos os dias, até a próxima 
reunião para o seu problema. Se existir mais de uma pessoa escreva o nome de todos que estão vivendo ansiedade.  
A oração de um justo é poderosa e eficaz.  Tiago 5:16. 
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Recados para o Líder de Célula: 
 
 
CURSO PARA NOVOS LÍDERES DE CÉLULA 
 
Teremos na EBD o curso TLC – Treinamento de Líderes de Células, ministrado pelo Pr. Celso. Este curso já está em andamento e as 
vagas já estão esgotadas, mas logo que terminar este faremos outro. Você líder, deverá desde já, preparar pessoas que são 
possíveis Líderes de Células para fazer o curso. PREPARE O FUTURO DO SEU LINDO MINISTÉRIO INVESTINDO EM LÍDERES. 
 
 
Não deixe de continuar incentivando seu grupo a participar da 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
minutos 

5 
minutos 

Quantas pessoas nós conhecemos que não conhecem a Jesus. Às vezes até já ouviu 

falar, mas não o conhece de fato. 

É nossa responsabilidade convidá-los para conhecer Jesus. 

Convide-os para ir a sua célula, mas antes ore por eles. 

Se em sua célula existir visitantes, não deixe de fazer o 
APELO PARA ACEITAR JESUS. 
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OS INIMIGOS DE UMA VIDA PODEROSA DE ORAÇÃO 
Texto     Atos 9:1 a 11 

 

No texto que lemos vemos momentos da conversão de Paulo. No final do versículo 11 vemos a frase: “Ele está orando”. O próprio 
Senhor Jesus manda que Ananias vá procurar Paulo e ressalta que “Ele está orando”. A oração de Paulo estava tocando o coração 
de Deus.  
Paulo inicia seu ministério baseado na oração. Não há como ter uma vida espiritual vitoriosa que influencia e que frutifica, sem oração  
Você ora o quanto você precisa orar? 
Se não oramos o quanto precisamos orar para ter um relacionamento profundo com Deus, como queremos ter uma oração poderosa? 
Porque não oramos o quanto devemos orar? 
 
 

Quais são os inimigos de uma vida poderosa de oração? 
 

1. Perda da compreensão de que oração é um relacionamento com Deus.    Provérbios 15:8. 
Às vezes pensamos que oração é somente levar nossos os problemas pra Deus resolver. Nos ajoelhamos e começamos a relatar 
nossa lista de pedidos. 
Deus tem prazer em nos ouvir, não para ser informado dos nossos problemas, mas para desenvolver um relacionamento conosco. 
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas”. Mateus 6:33. 
Perguntas: 
Na sua oração você costuma Louvar e Adorar ao Senhor ou vai direto para a lista de pedidos? 
Você costuma pedir pra Deus sondar seu coração para achar algum pecado? 

 
 

2. Agenda e relógio. 
O corre corre do dia a dia não nos deixa relacionar com Deus.   Lucas 10:38 a 42. 
Marta também estava super ocupada e Maria escolheu a melhor parte. 
Você tem hora certa para orar? 
Qual seria a melhor hora pra você orar? 
Você pode se comprometer com Deus e com os integrantes de sua célula que a partir de hoje vai escolher um horário para cultivar 
um relacionamento com Deus através da oração?   
 
 

3. Preocupações e Ansiedade.      Filipenses 4:6 e 7 
A preocupação e a ansiedade são um grande inimigo da oração, pois se estivermos orando e começarmos a nos preocupar com 
algum problema, nossa atenção será atraída para direção errada, perdemos a concentração em Deus e na oração que estivermos 
fazendo, tornando-a ineficaz. Por maior que seja a nossa preocupação ou ansiedade não vai mudar o tamanho do nosso problema. 
Você é uma pessoa ansiosa ou preocupada? 
Você já experimentou entregar seu problema por inteiro nas mãos do Senhor e descansar? Compartilhe com o grupo como foi? 
Você está vivendo um momento de preocupação ou ansiedade?  
A oração de um justo é poderosa e eficaz.  Tiago 5:16. 
 

 
 

 


