
	

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.	

Mateus 6:5-8 

	

• Iniciamos nossa Campanha de 40 dias baseada no livro de Charles Finney, que nos ensina a orar 
com poder. 

• Vamos ouvir o que o Senhor Jesus nos ensina acerca da oração. 
• A pergunta que podemos fazer ao texto é está? Qual o tipo de oração que Deus quer ouvir de 

nós? É sobre isto que vamos conversar. 
• O Senhor Jesus fala sobre oração e nos ensina verdades maravilhosas. 
• Nos alerta para não sermos como os hipócritas fariseus que gostam de orar em pé nas sinagogas, 

ou nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. 
• O fariseu gosta da publicidade, Deus ama a intimidade. 
• O fariseu gosta do auditório, Deus tem prazer no camarim. 
• O fariseu quer o aplauso dos homens. Deus quer a adoração dos homens. 

 
• Jesus nos encoraja a orar em secreto. Nossas orações mais autênticas são aquelas feitas no secreto 

 
• Qual o tipo de oração que Deus quer ouvir de nós? 

 
1. A oração que Deus quer ouvir é fruto de intimidade. V.6. 
• O ambiente de maior intimidade da casa é o quarto. Não levamos qualquer pessoa para o quarto. 

Podemos até mostrar outras partes da casa, mas o quarto é íntimo.  
• A ideia de entrar no quarto e fechar a porta aponta para o fato de que, o que se vai fazer é íntimo. 
• A oração coletiva tem o seu lugar, no entanto, não substitui a oração individual. 
• Aproveite a oportunidade dessa campanha para desenvolver seu tempo à sós com Deus. 

Para refletir: Você percebe quando está desenvolvendo intimidade com o Senhor? 

 

2. A oração que Deus quer ouvir é fruto de uma compreensão clara de quem é Deus.  
• Jesus disse: Ora a teu Pai que vê em secreto. 
• Por duas vezes o Senhor Jesus usa esta expressão. 
• Na verdade esta afirmação aponta para dois dos atributos de Deus: Onipresença e Onisciência. O 

Deus que está em qualquer lugar, e Vê todas as coisas. 
• Uma compreensão bíblica de quem é Deus é fundamental para o processo de oração. 
• Deus é amor. 
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• 1João 4:7-8  Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é 
de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a 
Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é 
caridade.  

 
• Deus é justiça. 

• Deut 32:4  Ele é a Rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus 
caminhos juízo são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo e 
reto é.  

 
• Deus é santo. 

• Isa 6:3  E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é 
o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.  

• Deus tem prazer nas nossas orações. 
• Prov 15:8  O sacrifício dos ímpios é abominável ao SENHOR, mas a 

oração dos retos é o seu contentamento.  
  

• Sem uma compreensão bíblica de quem é Deus, poderemos pensar que estamos orando, mas de 
fato não estaremos orando. 

• Sem uma compreensão clara de Deus e de como Ele se relaciona conosco, poderemos desenvolver 
uma ideia de que há orações que são mais poderosas do que outras, ou de que há pessoas que 
podem orar mais poderosamente do que outras. 
 

Para refletir: Você tem uma compreensão bíblica de quem é Deus? 
 

3. A oração que Deus quer ouvir é sincera. 
• O Pai que vê secretamente aponta também para o interior de quem ora, e não para o formato da 

oração, ou seja, pelo simples fato de estar em secreto, Deus olha para o coração. 
• I Sam. 16:7  Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para 

a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei; porque o Senhor não vê como vê o 
homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha 
para o coração. 
 

• Deus tem prazer em nos ouvir em oração, mas a oração que jorra de um coração sincero. 
 

• “Pois tu não te comprazes em sacrifícios; se eu te oferecesse holocaustos, tu não te 
deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração 
quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus”. Salmo 51:16-17. 
 
Para refletir: Você sabe quando está orando com sinceridade?  
 

4. Oração que Deus quer ouvir é objetiva. V.7 
• Repetição era a maneira pagã de forçar os deuses a conceder os favores. I Reis 18:26-28. 
• Se não houver sinceridade, podemos pedir o dia todo e nada se fará. 
• Se não houver objetividade, não perceberemos a resposta de Deus, pois o que não for claro à oração, 

não o será na percepção da resposta. 
• A verdade é que, por causa da nossa natureza pecaminosa nem pedir sabemos. 
• Rom 8:26  Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não 

sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por 
nós com gemidos inexprimíveis. 
 
Para refletir: Você tem motivos objetivos para oração? 



 
Motivos objetivos para nossa Campanha: 
1. Por um avivamento que restaure nosso coração. Gerando amor verdadeiro a Deus. 
2. Por um avivamento que cure relacionamentos rompidos. Que o sangue de Jesus cubra 

feridas de relacionamentos que machucam a igreja e impedem o seu avanço. 
3. Por um avivamento que nos leve a entender que o maior alvo da igreja de Cristo é fazê-lo 

conhecido. 
4. Por um avivamento que nos leve de volta ao primeiro amor. 
5. Por um avivamento que nos leve a andar em santidade. 

 
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. 

 

 

 

	


