
 

 

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. 
 

Marcos 11:20-26 

Propósito: Compreender que a oração é vital para a vida do crente e da igreja. Há inimigos que 
conspiram para que a nossa oração não seja vitoriosa. Descobrir estes inimigos é vital para que 
obtenhamos vitória. 
 

• Todos nós desejamos obter vitória na nossa vida de oração. Sabemos que o Senhor se agrada de 
quem o busca. A Bíblia está repleta de maravilhosas experiências de respostas à oração. No entanto, 
precisamos estar cientes de que existem inimigos que atuam para que não tenhamos uma vida de 
oração vitoriosa. 

• Quando estudamos a história da igreja aprendemos que ela sempre avançou quando orava. Não 
podia ser contida pela perseguição, pela oposição ou por qualquer outro mecanismo. A igreja que 
ora é poderosa em Deus. 

• Não é a estrutura, nem mesmo seu credo que lhe garantem a vitória, mas sim sua vida de oração. 
• Quando oramos devemos esperar coisas grandiosas. Deus se agrada disso. 
• Precisamos ter grandes expectativas. 

• Hebreus 11:6  Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele 
que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.  

• O Senhor Jesus falou da figueira que não produzia fruto. A figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. 
As folhas apontavam para a existência de frutos, mesmo que não fosse o tempo da frutificação. Ela 
tinha aparência, mas não tinha consistência. 

• A figueira é um símbolo de Israel. 
• A dura palavra de Jesus contra a figueira representa a repreensão divina contra a hipocrisia 

e esterilidade espiritual de Israel. 
• Mas o texto também ensina sobre a oração, e sobre o que a impede de ser vitoriosa. 

 
1. Primeiro inimigo de uma oração vitoriosa é a falta de objetividade. 
• Ergue-te e lança-te ao mar. 
• Jesus ensina que a fé deve ser objetiva. A expressão citada é objetiva e clara. 
• Precisamos aprender que a oração precisa ser objetiva. 
• O que não é objetivo não pode ser verificado. 
• Orações genéricas não podem ser conferidas.  
• Você ora com objetividade? 

Inimigos da oração vitoriosa 
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2. O segundo inimigo de uma oração vitoriosa é a Dúvida. 11:23. 
• Este é um inimigo sutil que habita em nós. 
• A dúvida é um inimigo invisível. Quem duvida sabe que duvida, e mais do que isso, Deus sabe que 

duvidamos. 
• Jesus ensina que não há limites para a oração feita de acordo com a vontade de Deus. 
• Mas ensina também que a dúvida impede que qualquer oração seja vitoriosa. 

 
Você consegue identificar quando ora com confiança e quando ora com dúvida? 
 

3. O terceiro inimigo de uma oração vitoriosa é a falta de expectativa de vitória. 11:24 
• Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso.  
• É vosso. Significa tomar posse antecipada. 

• Quando oramos precisamos tomar posse antecipada, pela fé, daquilo que pedimos ao Senhor. 
 

4. O quarto inimigo de uma oração vitoriosa é a Falta de perdão. 11:25 

• Além da dúvida, o coração que não perdoa não pode obter êxito na sua oração. 
• O Senhor deixou absolutamente clara esta verdade. 
• Salmo 66:18  Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá;  
• Salmo 66:18 Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria; NVI 

Você tem dificuldade em perdoar? 

Você compreende que a falta de perdão impossibilita a resposta a oração? 

Conclusão: 

Desafie os membros da célula a serem ousados em orar.  

Orar com objetividade. 

Orar com confiança. 

Orar tomando posse antecipada. 

Orar com um coração perdoador. 

 

 

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! 


