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Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 

               A ORAÇÃO DA FÉ  

   

 

  

Líder: Leia com célula o capitulo 11 de Hebreus, peça para que cada 
um leia uma parte 

 
O que é fé?  (Rm 11:1) 
 
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova 
das coisas que não se pode ver. 
 
O autor de Hebreus nos informa que a fé é algo que não vemos, mas que 
existe algo no futuro, que ainda não vemos e que esperamos, e que 
tomamos essa realidade futura como certa, e no presente mobilizamos as 
nossas vidas e comprometemos as nossas vidas, como se aquela 
realidade do futuro, que não vemos e que esperamos, realmente já 
estivesse presente. A fé é que nos faz agir hoje de modo coerente com 
aquilo que sabemos acontecerá amanhã. Isso é fé. 
 
Quais são os meios para o alcançar o que desejamos? Onde a fé se 
encaixa nisto? 
 
Se conseguimos traçar um plano para alcançar nossos objetivos, trata- se 
de uma lógica e não de fé. A fé é como o milagre, se for algo previsível, 
explicável, não é milagre. Deus criou o universo e tudo que nele há através 
do nada, não havia elementos algum. Pela fé assim cremos. Pela fé 
alcançaremos o que nos está proposto. 
 
O que é que você deseja para o futuro? Você tem algum plano? 
 
Para que nossos desejos, os nossos planos, em qualquer área de nossa 
vida seja ela, relacional, familiar, financeira, saúde e espiritual, sejam 
alcançados, muitas vezes oramos como que dando ao Senhor a fórmula 
para que os nossos desejos sejam alcançados, fazemos o uso de Deus 
para que os nossos desejos se realizem. Queremos reinar as nossas vidas 
com o auxilio de Deus. Jesus deixou um modelo de oração que devemos 
aplicar de uma forma íntegra e observar que seja feita a Sua vontade, a 
vontade de Deus assim na nossa vida como em todas as coisas conforme 
a vontade dele e não a nossa. Leia Mateus 6:9-13 

Você já pediu algo a Deus e não recebeu? Por que não recebeu? 
 
Tiago 4.3. Os nossos pedidos devem serem alinhados com a vontade de 
Deus. Muitos de nossos pedidos são em vão. Deus não tem preferencia 
por um time de futebol, por nosso guarda-roupa, e nem os coloridos de 
nossos bens. Ele tem preferencia para a nossa alma. Ele nos criou para a 
sua glória. 
  
Como a oração da fé pode mover a mão de Deus? 
 
Em nossas orações devemos colocar sempre a vontade de Deus em 
primeiro lugar. Senhor eu vou vigiar a cidade, mas se o Senhor não cuidar 
eu vou vigiar em vão; Senhor eu vou construir uma casa, mas se o Senhor 
não edificar a casa, a casa será um produto vão. 
 
Por que oramos? 
 
Porque cremos que Deus não dispensa sem recompensa aqueles que se 
ajoelham diante dele, nós oramos, porque cremos que o nosso futuro está 
nas mãos de Deus, oramos para abrir a porta do coração para Jesus 
entrar e a vontade Dele se estabeleça em nós.  
Deus sempre tem o melhor para nós, vivamos com fé porque ele tem o 
melhor para as nossas vidas. 

 
Porque Dele e por Ele e para Ele e são todas as coisas; 
Glória pois a Ele eternamente . Amém (Romanos 11:6) 
 

Não Percam: 
 
24 de Setembro – Encontrão de Células 
30 de Setembro – Culto dos Servos 
08 e 09 de Outubro – Retiro Incendiados – (R$ 50,00) 
11 a 13 de Novembro – Encontro Santidade 


