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Qual é a oração que Deus gosta de ouvir? 
 

1. A oração que Deus gosta de ouvir é fruto da confiança de que nada é impossível para Deus. 
Deus faz uma promessa que Sara iria engravidar mesmo com idade avançada. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos e já não tinha 
mais o ciclo menstrual. Abraão e Sara estavam olhando para sua situação com os olhos humanos, não com os olhos de Deus. 
A falta de fé limita o milagre de Deus. Deus não age na falta de fé.  
A oração que Deus gosta de ouvir é que vejamos o milagre como possibilidade real. 
Pra Deus tudo é possível.    Mateus 19:26. 

Quando Deus promete, Ele é fiel pra cumprir.    Hebreus 10:19 a 23. 

Você já orou com uma convicção tão grande que parecia que o milagre já estava na sua mão? Compartilhe com o grupo. 

 
 

2. A oração que Deus gosta de ouvir é fruto da intimidade com Ele. 
Abraão não era perfeito, mas tinha intimidade com Deus. Gênesis 12:1; Gênesis 12:7; Gênesis 13:14; Gênesis 15:1 e 7;      

Gênesis 17:9 e 15; Gênesis 17:18. 

Abraão teve medo, mentiu, mas estava sempre buscando intimidade com Deus. Não há como desenvolver intimidade com o Senhor 
sem tempo. 
Você tem intimidade com Deus? 
Você tem intimidade para orar sem pedir nada ou Deus só chega na sua vida quando a coisa aperta? 
 
 

3. A oração que Deus gosta de ouvir é a oração que valoriza a intercessão. 
Quando oramos por nós mesmos ou por alguém que amamos muito a oração tem tanto fervor. Às vezes nos derramamos diante do 
Senhor com tanta fé. E quando intercedemos por pessoas não tão ligadas a nós. A nossa oração tem a mesma profundidade? 
Quando oramos pelos outros, oramos com a mesma intensidade quando oramos por nós mesmos? 
Conseguimos orar nos colocando no lugar do outro? 
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Sugestão de música 
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Nº 8 – O Deus do impossível 

15 
minutos 

5 
minutos 

45 
minutos A oração que Deus gosta de ouvir não é de gente perfeita. 

Devemos nos achegar a Deus com toda confiança.    
Hebreus 4:16 

Texto 
 

Gênesis 18:17 a 33 

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

 

Este texto é uma típica oração de intercessão. Abraão era um homem de Deus, levou 
seu filho até quase a morte, pois era Deus quem estava mandando. Abraão tinha fé o 
bastante para saber que se ele matasse seu filho Deus era poderoso para ressuscitá-lo. 
Mas Abraão não era perfeito. Ele teve medo e mentiu dizendo que Sara, sua mulher, era 
sua irmã, pois ela era muito bonita e temeu por sua vida. 
 

O que você acha que Deus gostaria de ouvir de você? 
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Conclusão:  Devemos buscar a oração que realmente Deus gosta de ouvir.  
                      No Livro “Como desenvolver uma vida poderosa de oração”  Página 61 a 64 encontramos  
                     Quais os 8 (oito) princípios para se ter uma oração poderosa, vejamos:    
 

1. Ore com atitude de autoridade e confiança em nome de Jesus. 
2. Gaste tempo de qualidade permitindo que Deus o sonde para que esteja limpo de qualquer pecado ou impedimento. 
3. Peça especificamente que Deus o encha e o unja com Seu Espírito Santo. 
4. Determine-se a orar com fé e expectativa genuínas. 
5. Peça a Deus que impeça a influência de Satanás sobre você e sobre o que você ora. 
6. Peça a Deus fervor em sua oração. 
7. Seja o mais específico possível. 
8. Com relação aos seus pedidos principais, busque encontrar parceiros comprometidos que vão se unir e concordar com você 

em oração.  
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Recados para o Líder de Célula: 
 
 
 
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.  AINDA DÁ TEMPO. 
Leve alguns panfletos e distribua em sua célula. Explique como funciona.  
Apresente a estratégia para Evangelização através dessa campanha. 

 
 

5 
minutos 

5 
minutos 

Convide seus amigos a participarem de sua célula 
 

Se em sua célula existir visitantes, não deixe de fazer o 
APELO PARA ACEITAR JESUS. 


