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Líder: leia João 14:16 relembre à célula como Jesus intercedeu por nós para 
que tivéssemos o Espírito Santo. 

 
A algumas semanas tivemos nosso 24x7 e intercedemos por diversas 
situações, você acha importante a intercessão? Você crê que Deus 
escuta todas as orações? 
 
A intercessão é muito importante (Tg 5.16). O poder não está em nós, é claro, 
nem na ordem ou frequência das palavras que pronunciamos. O poder vem 
apenas de Deus, daquele que nos ouve. Porém Deus não houve todas as 
nossas orações (Mateus 6:7, Isaias 1:15), precisamos buscar ao Senhor, e ter 
o Espirito Santo para que nossas orações sejam ouvidas. 
 
Líder: Peça para que todos leiam juntos Mateus, 6.5-8 e respondam: 
 
Jesus cita dois exemplos negativos de oração nos versos 5 e 7. Quais 
são? 
 
Jesus menciona aqui a prática dos fariseus que oravam apenas para os outros 
verem, perecerem espirituais, e no versículo 7 os que usam de repetições 
vazias. Nenhuma delas agrada a Deus, mas Deus nos fala no versículo 6 
como fazer uma oração agradável 
 
Qual o significado de entrar no quarto e fechar a porta para orar? A 
recomendação é para ser entendida no pé da letra? 
 
Na verdade aqui Jesus se referia a orar em secreto, e recomenda o quarto, 
mas este não é o único lugar onde podemos orar em secreto ao pai, você 
pode orar no banheiro, na cozinha, no carro, mas precisa ser algo sincero a 
Deus. 
 
A oração verdadeira ou adequada é recompensada? Como? 
 
Líder deixe todos falarem e enfatize que maior recompensa que temos é a 
presença de Deus em nossas vidas, porém Deus escuta nossa oração quando 
ela é feita segundo a vontade dele. Mt 7.9-11 
 
 

 
 
 
PRÁTICA DE ORAÇÃO COM A CÉLULA 
 
Líder, neste momento separe um louvor calmo, de preferencia acústico ou 
instrumental. Ou caso algum membro da célula saiba tocar violão, peça para 
tocar neste momento. 
 
O senhor Jesus deseja que nós tenhamos intimidade com ele, por isso peça 
agora para os membros da sua célula fecharem os olhos e pedirem para o 
Senhor Jesus sabedoria, pedirem mais da presença dele. 
 
Líder. Ore por cada membro de sua célula pedindo que o Espírito Santo venha 
enchê-los, que eles possam ser fortalecido pelo Espírito Consolador. 
 
 
 


