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LIÇÃO 151 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Qual homem ou mulher de oração da Bíblia que você mais admira?  

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Salmo 42.2 

 

A PRESENÇA DE DEUS ATRAVÉS DA ORAÇÃO 
 
Na presença de Deus está tudo que Ele é, e que Ele tem para nós; e o nosso acesso direto à  

presença dEle é através da oração. Vamos enfatizar nestas lições como a oração nos liga à 

presença e ao poder de Deus, isto será relevante para você se você tiver ou criar o hábito de orar. 
 
Vamos estudar três pontos: 1. Oração não é um hábito natural; 2. O que significa o desejo genuino 

pela presença de Deus;  3. A certeza de que podemos aumentar a presença através da oração.  
 
1. A oração não é um hábito natural, precisamos nos esforçar para tê-lo. 

Lucas 16.16: A lei e os profetas vigoraram até João; desde então é anunciado o evangelho do reino 

de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele.    

Porque você como homem natural não desejar orar ou orar mais? 

- É porque orar não está em nosso sistema de valores humanos como algo essencial. 

- Desde o nascimento aprendemos a ser auto-confiantes, auto-suficientes e independentes. 

- O que Lucas 16.16 fala que devemos fazer?  Para entrar no reino de Deus precisamos empregar 

força espiritual através da oração, não é por meio da força mental ou força física.  
 
2. O desejo pela presença de Deus, descrito em Salmo 42.1-2  

- Estes versos ensinam que o saciar da nossa sede ocorre só através da oração. O verso 1 diz: 

Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus!  

O salmista aqui estava orando e se relacionando com Deus. 

- Ter uma expectativa e desejo intenso e apaixonado de andar na presença de Deus. 2 A minha 

alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e verei a face de Deus?   

- Para você desejar mais a presença de Deus vai ter que desejar menos outras coisas na vida. 

- Quais experiências são comuns aos crentes que tem sede de Deus e andam em sua presença? 
 
3. Porque temos a certeza de que a oração pode aumentar a presença de Deus? 

É  porque experimentamos o poder de Deus quando oramos. 

Leiamos Atos 2.1-2 pensem e respondam: O que eles faziam ao esperar em Deus e o que 

aconteceu enquanto esperavam? Eles oravam e Deus se manisfestou. 

- Sempre que esperarmos em Deus por meio da oração Ele vai manifestar sua presença. 

- As pessoas oram porque sabem que o poder de Deus flui primeiro para aqueles que oram. O poder 

sempre está a disposição de quem ora! 

- A oração move Deus a trabalhar por nós. Alguém disse: “Quando trabalhamos, nós  trabalhamos 

mas quando oramos Deus trabalha”. Você entendeu que a comunhão com Espírito Santo é sempre 

produtiva e é um investimento para toda a eternidade?  Então planeje orar mais. 

- Vamos motivar os nossos corações relembrando de exemplos de manifestação da presença de 

Deus através da oração tais como: Moises, Daniel, Ester, Paulo e Silas... e você!.  
 
Conclusão: Se orarmos mais, vamos andar na presença de Deus, Ele vai trabalhar em nossas 

vidas, para e através de nós e conseguiremos multiplicar nossa célula. Oremos agora sobre isto.   
 

EVANGELISMO - APELO: 
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelas vidas de LMM e pela reunião em país do norte da África. 
  Pr. Djalma Barroso Org.  CÉLULAS DNA-IBREM – 2018   

 


