
                      Estudo de Célula – Semana de 14/02/21 a 20/02/21  
 

 

TEMA - ORAÇÃO: A CHAVE PARA O AVIVAMENTO - “UM ENCONTRO QUE EXIGE FÉ E HUMANIDADE 
 

OBJETIVO: Estimular o grupo a viver um “Next Level” (próximo nível) em nossa vida de oração, pois é 
indispensável para um relacionamento mais profundo com o Pai.  
 

BASE BÍBLICA: “Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da 
vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual.” Colossenses 1.9 
 

 COMPARTILHAMENTO: 
 

No estudo semana passada refletimos como um encontro com Deus exige intencionalidade e constância. 
Aprendemos que precisamos orar com ousadia, pureza e concentração. Hoje iremos ser ministrados sobre a 
importância da FÉ, DISCIPLINA e INTIMIDADE no processo de oração que nos conduz ao avivamento.   
 

1- EM SEU ENTENDIMENTO, COMO VOCÊ PODE DESENVOLVER SUA FÉ, DISCIPLINA E INTIMIDADE NA SUA VIDA 
DE ORAÇÃO? 
 

Jesus ensinando seus discípulos falou o seguinte “Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter 
fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 
plenamente.” Mt 6.6 O nosso mestre sempre deu exemplo sobre como buscar o Pai em oração.Vejamos 3 
princípios, baseados na Palavra de Deus, que no processo de oração nos levam a um avivamento:  

 ORE COM FÉ – MATEUS 7.7-8 "Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes 

será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.” 

Oswald Chambers disse: “Os filhos de Deus nunca oram para ficarem conscientes de que Deus responde às 

orações, porque estão sempre seguros de que Deus sempre responde à oração.” Precisamos de fé para orar. 

Vivemos em um mundo cheio de incredulidade, pessimismo e dúvidas, e muitas vezes nosso coração se deixa 

levar também por estas questões. A fé nos possibilita olhar além da realidade que nos cerca, acreditar que Deus 

está no controle de todas as coisas, e apenas uma palavra liberada por Ele pode fazer trazer a existência aquilo 

que não existe como se já existisse.  
 

⮚ ORE COM DISCIPLINA – 1 CORÍNTIOS 15.58 “Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e 

que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o 

trabalho de vocês não será inútil. Naturalmente, a pessoa adulta que foi criada sem disciplina, terá 

dificuldade com a prática da disciplina espiritual, pois para a vida de oração e leitura da Palavra ela é 

necessária! O primeiro passo para disciplina é o real interesse, depois a relevância e o progresso. O principal 

obstáculo é a desatenção, a preguiça e distração, por isto o pecado gosta da indisciplina. A preguiça física 

perturba a concentração e devoção espiritual mais rápido do que qualquer outra coisa! Nossa oração precisa 

se tornar um hábito espiritual, porque os poderes das trevas são paralisados por meio da oração. Satanás quer 

manter nossa vida agitada para que nos afastemos da vida de oração, da comunhão direta com o Pai, pois ele 

sabe que a oração não é emoção ou esforço da carne, é comunhão com Deus, através do seu Espírito. A 

disciplina contínua e diária da vida de oração não permite que surja autonomia em nossa vida espiritual, 

permanecemos sempre dependentes! (Ler Provérbios 1.3). 
 

⮚ ORE COM INTIMIDADE – 1 JOÃO 4.13 “Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em 

nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito.” Podemos 

nos perguntar: “Se nosso Pai sabe do que precisamos antes de pedirmos, para que pedir?” Porque a coisa 

principal da oração é a união com Deus, e não existe união verdadeira sem diálogo, sem encontro. Se orarmos 

só porque queremos respostas, isso seria uma ofensa para Deus. E, ainda, precisamos ter cuidado porque se 

orarmos apenas por respostas e elas não chegarem da forma como queremos, podemos ficar ressentidos com 

Deus. Precisamos entender a oração como sendo uma oportunidade não apenas de pedir, mas principalmente 

de nos relacionarmos com Deus. A razão principal pela qual oramos é a intimidade da relação com o nosso 

Pai. Precisamos viver intensamente a vida de oração até que a nossa intimidade com Deus seja dia a dia 

desenvolvida, nossa maturidade espiritual seja alcançada e nosso relacionamento com Deus seja enriquecido.          

2- COMO VOCÊ ORGANIZA SEU TEMPO DE ORAÇÃO? EXISTE ESPAÇO PARA DESENVOLVER UM 
RELACIONAMENTO COM DEUS, MANIFESTANDO GRATIDÃO E AMOR POR ESTAR NA PRESENÇA DELE EM 
SEU TEMPO A SÓS COM O SENHOR?  

O desenvolvimento da prática da oração é fundamental, e em todo tempo neste equilíbrio de vida rendida de 
oração ao Pai precisamos nos lembrar que a base da nossa oração não pode ser a necessidade humana e 
sim o relacionamento com Deus.  
 

(Líder: Encerre o compartilhamento orando para que o Espírito nos conduza a um nível mais profundo de 
relacionamento com o Pai – existem coisas grandes, firmes, que ninguém conhece para serem reveladas quando 
clamamos (Jeremias. 33.3). 


