
 

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. 

Jeremias 33:1-3 

• Orar é a maior arma do cristão. 
• Orar traz o céu a terra, o impossível se torna possível.  
• Milagres acontecem quando nós oramos. Mas não a oração feita de qualquer jeito. 
• A oração que brota de um coração quebrantado, um coração sincero e humilde, sempre produz resultados. 
• Quando oramos precisamos ter expectativas, ou seja, precisamos orar com o coração seguro de que é algo 

sobrenatural. 
• Quais as expectativas que o texto nos ensina a ter quando oramos? 

1. Precisamos orar com a expectativa de que o Senhor ouve a nossa oração. 
• Clama a mim – Quando somos encorajados a orar é porque o Senhor ouve.  
• Ouve não porque mereçamos ou que Ele tenha a obrigação de nos ouvir. 
• Ele ouve a nossa súplica, pois tem prazer nisto. 

• Prov. 15:8 O sacrifício dos ímpios é abominável ao SENHOR, mas a oração dos retos é o seu contentamento. 

2. Precisamos orar com a expectativa de que o Senhor responde a nossa súplica. 
• Responder-te-ei.  
• Quem se aproxima do Senhor deve crer que Ele existe e responde a nossa oração. 
• Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos 

graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:16. 
 

3. Precisamos orar com a expectativa de que o Senhor nos surpreende. 
...”anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes”. 

• O Senhor sempre nos surpreende. Ele responde além do que pedimos, pois os seus tesouros são abundantes e 
inesgotáveis. 

• Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou 
pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, 
para todo o sempre. Amém! Efésios 3:20-21. 

Conclusão: 

1. Você já teve alguma resposta de Deus a um pedido? 
2. Você tem a segurança de que Ele ouve seu clamor? 
3. Você já foi surpreendido pelo Senhor? 

 
 
 
 
 

Expectativas bíblicas que precisamos ter quando 
oramos 

Pr Celso Martinez 

De 31 de agosto a 5 de setembro 

Culto de 26/08 

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! 



 


