
 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro para as células a partir de 19 de Maio de 2019 

 

Tema:  Oração  –  Lc 11:1. 
 

Introdução: É interessante observar que os discípulos não  pediram para Jesus que os 

ensinassem a fazer milagres, ou a prosperarem, mas, que os ensinassem a orar. 

 

A oração é a grande estratégia para atrair a presença de Deus. 

- Os avivamentos que ocorreram no meio cristão foram através da oração. 

- Quando a Sua presença estiver em nós, as pessoas irão perceber e virão a Jesus. 

- A oração é a “dor do parto” para se alcançar a benção.   

 - Oração faz parte de um preço a ser pago para se chegar ao verdadeiro sucesso. 

 

Jesus teve de orar para vencer as adversidades  - Mt 26:38-41. 

- Se oração foi prioridade para Jesus, nós não temos outra opção. 

- O grande pastor, Jesus não apenas nos ensinou, como viveu a oração. 

 

Se deixarmos de orar, deixaremos de receber muitas coisas que Deus esta dando. 

- Deus estabeleceu que para agir na Terra, será a partir da oração do seu povo: 

(“Se o meu povo se humilhar e orar... Eu vou ouvir dos Céus”!... II Cr 7:14) 

- Pessoas podem ser poupadas de juízo, se alguém entrar em oração por elas - Ez 22:30. 

 

Jesus nos recomendou orar para não entrarmos em tentação – (Mt 26:40-41). 

- Ele disse, orem para estar de pé neste tempo do fim – Lc 21:34-36. 

- A força que Pedro pensou que tivesse foi comprometida porque faltou oração e por 

isso acabou negando a Jesus.    

 

É Ele quem me procura, mas, sou eu quem devo responde-lo. 

- Deus estranhou quando veio para estar com o homem no Jardim e não o encontrou na 

hora e no lugar habitual. 

- Jesus tinha locais e tempo habitual para oração  -  Jo 18:1-2. 

- O Salmista disse: “A meia noite me levantarei para te louvar” - Sl 119:62. 

- Tudo tem o seu tempo determinado: A novela, o jogo de futebol, o nosso horário de 

trabalho, mas, às vezes,  não temos hora para orar. 

- Deus permite dificuldades, para nos atrair para Sua presença. 

- A pessoa que ora é aquela que determina separar um tempo pra Deus. 

- O nosso tempo dado para Deus é algo muito importante e não deve ser o resto.  

- Só tira tempo para oração, àquele que Deus tem o primeiro lugar em sua vida! 

- Construamos hábitos verdadeiros que atraiam a Sua presença. 



 

 

 

Conclusão: Quatro passos para uma vida de oração eficaz:  

“Ore, ore, ore, ore, e continues orando, até que Deus se mova”! 

- Foi Jesus quem disse que orar sempre sem nunca desfalecer é um dever do cristão. 

[Lc 18:1]. 

- Recebemos de Deus na proporção em que desejamos e buscamos. 

- Jesus ensinou que quando perseveramos na oração, Deus julga a nossa causa. 

- Deus esta sempre se movendo e pela oração entramos em Seu mover.. 

- Oração é a nossa respiração espiritual. 

- Biligran reconheceu que deveria ter orado mais. 

- Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, SENHOR, nunca 

desamparaste os que te buscam” – [Sl 9:10]. 

 

Textos bíblicos 

 
Lucas 11:1 

E ACONTECEU que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus 

discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. 

 

Mateus 26:38-41 

38  Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte; ficai aqui, e velai comigo. 

39  E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu 

Pai, se é possível, passe de mim este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu 

queres. 

40  E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos; e disse a Pedro: Então nem uma 

hora pudeste velar comigo? 

41  Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a 

carne é fraca. 

Ezequiel 22:30 

E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante 

mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei. 

 

Lucas 21:34-36 

34  E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de 

embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 

35  Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. 

36  Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas 

estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem. 

 

João 18:1-2 

1  TENDO Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrom, onde 

havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. 

2  E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali 

com os seus discípulos. 

3  Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para 

ali com lanternas, e archotes e armas. 

 

Salmos 119:62 



À meia noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. 


