
                      Estudo de Célula – Semana de 07/02/21 a 13/02/21  
 

 

TEMA: ORAÇÃO, A CHAVE PARA O AVIVAMENTO - “UM ENCONTRO QUE EXIGE INTENCIONALIDADE E 
CONSTÂNCIA” 
 

OBJETIVO: Inspirar o grupo a batalhar em oração, pelo avivamento que tanto desejamos. 
 

BASE BÍBLICA: “Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos.” Colossenses 4.2 
 

 COMPARTILHAMENTO: 
  Deus realmente deseja que falemos COM Ele e não somente SOBRE Ele. Orar é um ato de obediência, mas 

que rapidamente se transforma em um relacionamento prazeroso, no qual rompemos a barreira da razão, da 
esfera concreta do que se vê e passamos a fluir no sobrenatural, onde encontramos refrigério, 
reabastecemos a nossa fé e cultivamos um profundo, íntimo e permanente estado de comunhão com o 
nosso Pai de amor.  

1-EM SEU ENTENDIMENTO, COMO VOCÊ PODE SER INTENCIONAL, CONSTANTE E EFICAZ EM SUAS 
ORAÇÕES? 

Em sua carta aos Colossenses, Paulo refere-se à Epáfras como um guerreiro intercessor: “Ele está sempre 
batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes 
em toda a vontade de Deus”. (Cl 4:12)  

Vejamos 3 princípios, baseados na Palavra de Deus, que nos ajudarão a sermos intencionais e constantes para 
efetivas orações: 
      
 PRECISAMOS ORAR COM OUSADIA – HEBREUS 10-19-22 “Portanto, irmãos, temos plena confiança 

para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu 
por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo 
assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os 
corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados 
com água pura.” Na Bíblia “A Mensagem” diz: “Podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus.” 
Que verdade maravilhosa! Através do sacrifício de Cristo na Cruz, hoje podemos falar diretamente com Deus, 
como fez Jesus. O motivo pelo qual podemos entrar com ousadia no santuário é o fato de nosso Senhor Jesus 
Cristo ter experimentado as profundezas da agonia, até o ponto extremo da Cruz. Jesus nunca mencionou uma 
oração que tenha ficado sem resposta! Ele tinha toda certeza que a oração é sempre ouvida por Deus. Assim 
como Jesus, devemos crer que Deus Pai sempre ouve as nossas orações, e confiarmos que se ainda não 
recebemos a resposta é porque Ele ainda está trabalhando naquilo que Ele ouviu de nós. 
 

 PRECISAMOS ORAR COM PUREZA – MATEUS 5.8 “Bem-aventurados os puros de coração, pois verão 
a Deus.” (Somos filhos de Deus, e isto nos remete a família, inocência e pureza. Não podemos esquecer disto 
em nossa vida de oração. Orar é também poder levar os problemas para Deus, entregar nas mãos do Pai e 
ficar perto dEle enquanto Ele resolve. Tal como o filho traz o brinquedo quebrado, entrega para o pai consertar 
e fica por perto até recebê-lo de volta refeito. Enquanto formos autossuficientes e arrogantes não receberemos 
nada de Deus. Para oração efetiva precisamos assumir nossa impotência diante de Jesus. Ele nos ensinou a 
pedir o que quisermos em seu nome!  
 

 PRECISAMOS ORAR COM CONCENTRAÇÃO – HEBREUS 12.2 “Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e 
consumador da nossa fé.” O poder do foco é transformador. Devemos perseverar para vencermos os delírios 
e divagações de nossa mente e coração. Isso leva tempo e será aprendido aos poucos. Não cabe a Deus 
manter nossos pensamentos focados Nele durante a oração. Pelo contrário, é uma atitude de cada um de nós! 
Este é o nosso teste de contemplação e concentração espiritual. De forma prática, devemos encontrar um 
lugar tranquilo, sossegado, onde possamos, neste ano, experimentar de um novo nível de qualidade em 
nossas orações. Que façamos como Jesus ensinou: “Quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a 
seu Pai, que este em secreto. Então o seu Pai, que vê em secre- to, o recompensará.” (Mt 6:6) 

 

2- COMO VOCÊ AVALIA SEU TEMPO DE ORAÇÃO? O QUE VOCÊ PODE AJUSTAR EM SUA ROTINA E 
HÁBITOS A FIM DE TORNAR AINDA MAIS ESPECIAL E PRODUTIVO ESTE TEMPO COM DEUS NESTE 
ANO? 

“A primeira tarefa de cada cristão é orar. Pura e simplesmente.” Oswald Chambers 
 

LÍDER: Encerre o compartilhamento orando para que nada nos impeça de experimentarmos 
individualmente e coletivamente, um grande avivamento em 2021. 

 
 

 


