
 

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 

1Jo 5.14,15 

Introdução: Deus costuma responder às suas orações? 

• Todos sabem da importância de orarmos constantemente, mas ainda assim não oramos tanto quanto 

deveríamos ou gostaríamos. Embora tenhamos muitos motivos de oração, nossa dedicação a ela 

não é tão grande assim. 

•  De modo geral oramos pouco não porque não sabemos da importância da oração ou porque não 

queremos orar. Oramos pouco porque estamos desanimados com a oração. Talvez esse desânimo 

seja por conta de orações que você fez e nunca foram respondidas. Talvez porque estejamos 

clamando há tanto tempo por algo e porque parece que não faz diferença. Então começamos a 

desanimar da oração, talvez até mesmo duvidar de que adianta orar. 

• Vivemos num mundo de impaciência e não gostamos de esperar. Não temos muita paciência nem para 

esperar a resposta de uma mensagem de WhatsApp! 

• Imagine se sempre que você acabasse de orar e abrisse os olhos, você visse que sua oração já foi 

respondida. Você oraria muito mais, certo? 

• Oramos, mas nem sempre vemos a resposta da nossa oração porque não oramos como Ele nos ensina 

que devemos orar. Orar de modo eficaz não é simplesmente falar com Deus tudo o que queremos e 

acreditar que vamos receber. Para que a oração seja eficaz, ela precisa ser feita do jeito certo. Muitas 

vezes nascemos na igreja, crescemos na igreja, passamos muitos anos orando por algo que não 

recebemos, e então nos frustramos. 

O texto nos ensina 3 passos para fazermos uma oração que Deus sempre ouve e responde 

1. Ore com fé (v.14): “ele nos ouve” 
• A fé é um elemento básico para que a oração seja eficaz. É tão fundamental que se não tem fé, não é 

oração! Quando oramos, precisamos crer que Deus está nos ouvindo, mesmo quando continua em 

silêncio! 

• Por mais que pareça demorar, precisamos crer que ele está nos ouvindo, mais do que na nossa 

impressão de que ele não está ouvindo. Nossas impressões são falhas, mas a palavra de Deus não. A 
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bíblia é cheia de exemplos de pessoas que demorararm a obter a resposta de Deu. Ex.: Ana orando por 

Samuel. 1Sm 1. 

è A oração eficaz precisa ser feita com fé, mesmo quando parece que Deus não está nos ouvindo. Por 

isso, continue orando com a certeza de que Deus está te ouvindo. 

 

2. Ore com a certeza de que Deus te atende (v.15) 
• Ora, se Deus nos ouve, ele nos atende. Deus não ouve apenas por curiosidade ou para ignorar. Ele 

ouve para atender. Importante dizer isso porque alguns de nós oram com a certeza de que Deus ouve, 

mas não tem tanta certeza assim de que ele vai atender e responder. Alguns pensam: “Eu sei que Deus 

me ouviu. Tomara que Ele me atenda” 

• Um viajante passeava pela China visitou um templo onde ele viu pessoas jogando bolas de papel 

molhado numa estátua de um ídolo que eles adoravam. Se a bola grudasse na imagem, isso significava 

que o pedido seria atendido; se não grudasse, o pedido não seria atendido – Que frustrante depender 

de uma bola de papel molhado! 

• A certeza de que Ele nos atende deve ser tão grande que podemos considerar que já recebemos 

• Imagine que alguém te deve um dinheiro e diz que vai pagar. Antes de você receber, no entanto, você 

já fez planos e comprometeu o dinheiro. Não devemos nunca comprometer um dinheiro que ainda não 

recebemos. Mas podemos dar como certo que vamos receber o que temos pedido. “Já alcançamos o 

que temos pedido” 

è A oração eficaz deve ser feita com a certeza de que Deus nos atende no que pedimos. Por isso, ore 

com a plena certeza de que Deus vai te responder. Ore crendo que você já alcançou o que tem 

pedido 

        Mas isso não significa dizer que podemos sair por aí pedindo qualquer coisa que Deus vai nos 
dar. Há uma        condição básica e necessária para que Ele nos ouça e nos atenda 

3. Ore de acordo com a vontade dele (v.14) 
• Fundamental! É um requisito para que ele ouça e atenda.  

• Talvez você se pergunte: “Como eu vou saber se alguma coisa é da vontade de Deus?” Pedir segundo 

a sua vontade não é pedir segundo a vontade de Deus que nós não conhecemos. É pedir segundo a 

vontade de Deus revelada na bíblia. “Se os cristãos oram de acordo com aquilo que a bíblia diz que 

agrada a Deus, então eles estão orando Segundo a vontade de Deus” 

• Há uma infinidades de motivos expressados na bíblia pelos quais devemos orar: Pelo nosso próximo; 

nossos pastores e líderes; nossos governantes; nossa santificação; sermos cheios do Espírito; nossa 

família; para que sejamos fiéis a Deus 

• Orar segundo a vontade de Deus é orar em nome de Jesus. Por isso encerramos todas as orações 

dizendo “Em nome de Jesus, amém”. É como se o próprio Jesus estivesse pedindo. Há coisas pelas 

quais ele oraria. Outras, não. 

• Ex.: Você pede para uma criança ir à padaria da esquina e comprar algumas coisas no seu nome. Ela 

chega, então, e pede doces e balas. Como o dono da padaria te conhece, ele sabe que você não 

compraria isso, então não faz a venda 



• “Orar por coisas contrárias à vontade de Deus é provocar Deus”. Finney, p.20 

è Ore de acordo com a vontade de Deus. Retire da bíblia motivos de oração, clame a Deus por 
eles e considere que o seu pedido já foi respondido 

     Sugestões: 
è Lembre-se de que não é para o facilitador falar o tempo todo. Provoque o debate 

sobre os versículos bíblicos, pois isto serve para aprofundar o estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sugestões: 

Lembre-se de que não é para o facilitador falar o tempo todo. Provoque o debate sobre os versículos 
bíblicos, pois isto serve para aprofundar o estudo. 

 


