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LIÇÃO 56 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS
 QUEBRA GELO ( ): Copartilhe sobre o que mais tem te preocupado e orem uns pelos outros.
 ADORAÇÃO ( 5 ): Doce presença - “Facilite a adoração”
 EDIFICAÇÃO: “Atos”– Uma igreja de orac
 OBJETIVO DA LIÇÃO: Mostrar a ousadia e graça que fluiam através da oração da igreja .
 MEMORIZAR: Lucas 11:9
 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre o hor rio e passe pelas 4

etapas da reunião (E4). Ao ler os textos pause para as pessoas participarem. Motive as
pessoas a memorizar a Bíblia, envie-lhes o verso da lição antecipadamente.
“ATOS” 1) Leia Lucas 11:09. Qual é a ro e a e te o e te er culo?
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2) Leia At 4:1-21. O que estava acontecendo?
A igreja estava sendo perseguida por causa da regação do evangelho (Veja At 4:1-7).
3) Leia At 4:23-30. Qual foi a atitude da igreja?
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4) Leia At 4:31. Qual foi o re ltado da oração da igreja?
O resultado foi que eles ficaram cheios do Espírito Santo e com mais ousadia (intrepidez)
eles anunciavam a Palavra de Deus. Note que tremeu o lugar onde estavam, como sinal
de que o Senhor estava com eles.
5) Leia At 12:1-4. O que estava acontecendo?
Novamente a igreja estava sendo perseguida (o fato de termos tido uma vitória ão quer
dizer que não precisamos continuar orando). Note que Tiago, irmão de João, tinha sido
morto à espada; Pedro e mais alguns estavam presos e sendo maltratados.
6) Leia At 12:5 e 12. Qual a atitude da igreja?
A igreja mais uma vez se reuniu para orar. E a oração pela situação foi incessante.
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O resultado foi que Pedro foi libertado da cadeia de uma forma sobrenatural. E isto, gerou
alegria, louvor, mais fé e mais ousadia para orar e anunciar o evangelho.
Em grupos de três pessoas contem uns para os outros breves testemunhos de respostas
de oração, em seguida compartilhem suas necessidades e orem uns pelos outros.
 EVANGELISMO - Apelo: Entregue sua vida a Jesus e faça a oração mais importante da vida.
 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
 MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar por Alan Cross, obreiro na Indonésia.

