
 

        Roteiro para as células a partir de 24 de novembro de 2019 

Tema:  Oração  -  Lc 15:31 

                                                                     

Introdução: “Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas”! 

- Essa foi a instrução desse pai, para o seu filho, que não foi ousado em buscar dele 

aquilo que desejava e precisava – [Lc 15:25-31]. 

- Somos chamados para entrar com ousadia em Sua presença e não como alguém que 

pede esmola – [Hb 10:19]. 

- Jesus nos ensina a orar e acreditar que temos recebido – [Mc 11:24]. 

 

Um filho pode chegar diante do pai de forma diferente de um mero empregado. 

- Quando oramos em nome de Jesus é como se Ele mesmo estivesse orando.   

- Precisamos ter a consciência de filhos, na oração. 

- A provisão é dos filhos, Jesus disse isso à mulher Cananéia – [Mt 15:26]. 

  

Jesus garantiu que o Pai deseja responder as nossas orações: 

- “Todo o que pede recebe” – [Mt 7:8]. 

- “Tudo o que pedirdes em oração recebereis” – [Mc 11:24]. 

- “Tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei” – [Jo 14:13]. 

 

A ação de Deus no meio de seu povo, passa pela oração. 

- Ele desceu no Egito para livrar o povo da escravidão, quando esse buscava Dele o 

livramento – [Ex 3:7-10]. 

- Deus levantava juízes para defender a nação, por causa dos gemidos do seu povo na 

oração - Jz 2:18.  

- Deus mandou o Seu povo orar até mesmo na escravidão em Babilônia - Jr 29:13. 

 

“Deus ouve as orações de todos os homens que vem a Ele” – [Sl 65:2]. 

- O anjo disse a Cornélio, alguém que ainda não fazia parte da “Aliança”: “Eu vim até 

você, porque as tuas orações subiram e estão diante de Deus” - (At 10:1-4) 

- Jacó buscou a Deus em oração no Vau do Jaboque e o anjo não apenas veio, mas 

permaneceu durante toda a noite com ele e o abençoou  – [Gn 32:24]. 

- Devemos aprender a abrir as portas da nossa caminhada com a chave da oração. 

 

A igreja que ora atrai o mover de Deus para o meio em que vive. 

- Thiago foi morto, mas, antes que Pedro o fosse; a igreja se pôs a orar incessantemente 

e o anjo entrou na prisão e o tirou de lá – [At 12]. 

- Muitos prejuízos serão evitados pela oração e muitos destinos serão mudados. 

- Deus quer salvar a todos, mas, para que isso aconteça, a Bíblia nos manda, que antes 

de qualquer coisa oremos - I Tm 2:1-4. 



Conclusão: O que temos de mais poderoso para mudar uma nação, não são as 

mobilizações, mas a oração da igreja. 

- Não sabemos orar como convém, mas o E.S. vem nos ajudar nisso. 

 

Textos Bíblicos 

 

Lucas 15:31 

E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas; 

 

Jeremias 29:13. 

E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 

 

Juízes 2:18. 

E, quando o SENHOR lhes levantava juízes, o SENHOR era com o juiz, e os livrava da 

mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz; porquanto o SENHOR se 

compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. 

 

 

I Timóteo 2:1-4 

1  ADMOESTO-TE, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, 

intercessões, e ações de graças, por todos os homens; 

2  Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta 

e sossegada, em toda a piedade e honestidade; 

3  Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, 

4  Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. 

 

 

 

 

 

 

 


