
 

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. 
 

Tiago 5:13-18 

• Propósito: 
Desafiar os membros das células a experimentarem o poder de Deus que se manifesta através da 
oração. Há inimigos da oração vitoriosa, há os segredos da oração vitoriosa, mas também há o poder 
que emana da oração vitoriosa. Precisamos tomar posse disto. 
 

• A oração é a maior arma da igreja. É a maior arma do crente. 
• Na verdade, se compreendêssemos plenamente o que está por trás da oração, certamente oraríamos muito 

mais. Não seríamos murmuradores como muitas vezes somos. 
• A oração faz o impossível, possível. Traz o sobrenatural para o mundo natural. 
• É a santa conspiração do céu com a terra, do homem com Deus. 
• Aquilo que a ação humana não consegue, a oração faz possível. 
• Tiago nos diz que A oração de um justo pode muito em seus efeitos. 
• O texto fala 7 vezes sobre oração. 
• Há poder na oração vitoriosa. 
• A oração é poderosa e eficaz. Ou seja: Dá certo. 
• A palavra de Tiago traz a ideia de uma súplica que tem energia. 
• Qual o poder da oração vitoriosa? 

 
1. A oração vitoriosa pode restaurar o aflito. 5:13. 
• Há muitos que estão aflitos por variados motivos: filhos, casamento, vida financeira, saúde, entre outros.  
• A oração vitoriosa pode afetar positivamente estas situações. 
• É válida a terapia, a busca de ajuda com profissionais da saúde mental, mas nada substitui a oração para 

restaurar o aflito. Que se busque o médico, mas que não nos esqueçamos de buscar o Médico dos médicos. 
Que busquemos o remédio da terra, mas não nos esqueçamos de buscar o remédio do céu. Que busquemos 
a ajuda dos homens da ciência, mas que não nos esqueçamos de buscar a ajuda do Deus da ciência. 

• A oração vitoriosa pode restaurar o aflito. 
 

2. A oração vitoriosa pode curar o doente. 5:14 
• A autoridade representada pelo presbitério da igreja. Pastores e oficiais da igreja precisam entender a 

importância da sua autoridade na intercessão pelos enfermos. 
• Tiago faz referência à oração e unção.  
• Ungindo-o com óleo – não se refere a um ato medicinal (Marcos 6:13) ou a uma porção mágica, mas um 

símbolo da consagração de pessoas doentes e da presença alegre do Espírito Santo, neste caso para trazer 
cura. John MacArthur. Bíblia de Estudo. 

• No entanto a força está na oração pelo enfermo, tendo a unção como elemento acessório.  
• Certamente não é uma prática Batista, mas também não é antibíblica.  
• Pode não haver a unção com óleo, mas que não falte a oração com fé pelo enfermo. 
• Tiago nos diz que é a oração da fé, portanto vitoriosa, que salva o doente da sua doença. 5:15 
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3. A oração vitoriosa pode restaurar relacionamentos. 5:16. 
• Tiago enfatiza a necessidade da confissão dos pecados para restauração. A confissão é feita aos santos e não 

a um sacerdote. 
• “Devemos confessar o nosso pecado a Deus (I João 1:9) e também àqueles que foram afetados por ele. Jamais 

devemos confessar um pecado além do circulo que foi afetado por aquele pecado. Pecado privado deve ter 
confissão privada. Pecado público requer confissão pública. É uma postura errada lavar roupa suja em 
público”. HDL Comentário de Tiago. 

• A confissão de uma ofensa pressupõe o reconhecimento de tal ofensa, e também o arrependimento de tê-la 
praticado. Deste conjunto nasce o perdão e, consequentemente a restauração. 
 

• Orar uns pelos outros continua sendo a fórmula do céu para vencer relacionamentos fraturados. 
 

4. A oração vitoriosa pode interferir na natureza. 5:17 
• Elias é um dos maiores profetas do AT. 
• Sua marca era: Vive o Senhor em cuja presença estou. 
• Coisas tremendas o Senhor efetuou através de Elias. 
• No entanto, o texto nos diz que ele era como nós, sujeito as mesmas paixões que cada um de nós tem. 
• Ninguém é especial na oração. Deus ouve homens fracos e frágeis, mas que oram com fervor. 5:17 
• Elias fornece uma das ilustrações mais notáveis do poder da oração no AT. 
• Suas orações fizeram cessar uma seca que durou 3 anos e seis meses. Lucas 4:25. 

• E Acabe subiu a comer e a beber; mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu 
rosto entre os seus joelhos.  

• E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: Não há nada. Então, 
disse ele: Torna lá sete vezes.  

• E sucedeu que, à sétima vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do 
mar. Então, disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe.  

• E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva; e Acabe 
subiu ao carro e foi para Jezreel. I Reis 18:42-45 
 

• Outro exemplo maravilhoso do poder da oração interferindo na natureza, está na oração de Josué. 
• Sua oração deteve o sol e a lua. 
• Então, Josué falou ao SENHOR, no dia em que o SENHOR deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e 

disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu lua, no vale de Aijalom.  
• E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no Livro do 

Reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro.  
• E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o SENHOR, assim, a voz de um 

homem; porque o SENHOR pelejava por Israel. Josué 10:12-14 
 

Conclusão: 
1. O Senhor ouviu a oração de Elias. Ele pode ouvir a sua também? 
2. Quais as características da oração vitoriosa que Tiago aponta? 
3. Você entende que precisa tomar posse das promessas de Deus para sua vida? 

 

 

 
 

 

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! 


