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2017 - 30 anos - UMA GERAÇÃO DE VENCEDORES 

I Quebra-Gelo:1. Quem estiver fazendo o quebra-gelo, deve comentar primeiro; 

2. Avise que cada pessoa terá no máximo dois minutos para compartilhar. 

II Louvor e Adoração:  Adoração (Louvor) Nós para Deus. O louvor funciona melhor quando o 

grupo põe-se de pé em círculo. O tempo dedicado a esta atividade não deverá passar de 15 

minutos. Prepare a ministração do louvor antecedência, selecionando as músicas e preparando as 

letras para que todos possam tê-la em mãos. 

III Edificação: 4 passos para atingir o coração de Deus – II Cr 7.14 – Ob. Raimundo Filho 

Introdução: A Bíblia diz sabiamente que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não 

possa nos ouvir (Is 59:1b), sim é verdade, Ele está pronto para nos ouvir a qualquer momento que 

clamarmos por Ele, porém Ele nos fala em um sentido mais íntimo: Eu ouvirei dos céus! Quando 

Deus fala que ouvirá a nossa oração, não se refere apenas de ouvir o som das nossas palavras, mas 

fala de senti-las, de tomar parte do nosso sofrimento, de dividir conosco as nossas dores e aflições 

e principalmente de responder em tempo oportuno e de maneira eficaz tudo que pedimos. Sua 

mão está sempre pronta para nos salvar, mesmo nos piores momentos da nossa vida. (Is 59:1). No 

entanto precisamos ter alguns requisitos para que nossa oração chegue até o coração. 

1. Humilhação. 
 Precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é senhor e nós 

servos e que dependemos dEle em tudo, como fez aquele publicano (Lucas 18:13) - O 
publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao 
céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, porque sou um miserável pecador. 
 

2. Oração. 
 A oração sempre vem depois da humilhação, antes é necessário estarmos 

quebrantados diante de Deus, como fez Ana, mãe de Samuel: (I Samuel 1:10) - Ela, 
pois, com amargura de alma, orou ao SENHOR, e chorou abundantemente. 
 

3. Buscar a face do senhor. 
 Precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças, chegar próximo dEle, para 

podermos receber a Sua graça. (Jeremias 29:13) - E buscar-me-eis, e me achareis, 
quando me buscardes com todo o vosso coração. 
 

4. Arrependimento. 
 Quando nos arrependemos diante do Senhor ele imediatamente nos atende, pois 

Deus jamais desprezará um coração arrependido. (Salmos 51:17) - Os sacrifícios para 
Deus são o espírito quebrantado; a um coração    quebrantado e contrito não 
desprezarás, ó Deus. 
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Conclusão: Deus ouviu a oração de Zacarias, ouviu a oração de Daniel. (Dn. 10:12), ouviu a 

oração de Ana! Ele também ouvirá a sua oração basta você se achegar a Ele com o coração aberto 

com sinceridade e fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Busque hoje mesmo a Ele. 

IV Compartilhamento na célula: O que falta para você atingir o coração de Deus? 

V Momento de oração:  
a. Este é o momento de convidar o visitante não cristão a aceitar Jesus como Salvador e 

Senhor. Rm 10:9 -10.  
b. Momento da cadeira da benção.  
c. Ore pelo encontro e pelas vidas que irão levar.  
d. Ore pelas pessoas do OIKÓS (pessoas próximas e queridas a serem ganhas para Jesus) que a 

célula quer alcançar. 
e. Ore para que haja visitantes ou mais visitantes.  
f. Ore para que novos líderes sejam levantados e a célula possa multiplicar-se. 
 

 

Avisos: 

1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas.  
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