
 
ASSUNTO DA SEMANA: A ORAÇÃO QUE MOVE O CÉU 

Curitiba, 07 de março de 2021 
 
Objetivo do encontro: Iniciar uma série de estudos sobre as orações na Bíblia. Começamos com a 
oração de Neemias que mostra as características de uma oração que move o céu. Aprender a orar, 
buscar a face de Deus, ser um intercessor, para que Ele venha e interceda por nós. 
 
Para o líder: A igreja está convocando para intercedermos com jejuns e orações por este momento 
de pandemia que tem se agravado em nossa cidade e nação. Líder organize na sua célula grupos de 
jejuns e orações para clamar pela misericórdia de Deus. Enfatize a campanha de oração da igreja. 

O que este tempo tem mostrado 

Peça que cada um dos participantes relate brevemente o que este tempo de pandemia tem mostrado 
para sua vida, como tem sido viver neste momento. Que vitórias Deus concedeu por meio de suas 
orações. 

Líder: Termine o momento fazendo breve comentário sobre o que foi relatado e ore por cada um.  
 

 
 
20 Minutos 

1. Louvor: Poder da oração  https://www.youtube.com/watch?v=aXNAAP-OwhQ  
2. Leiam Salmos 86 – Qual versículo tocou o seu coração como um canto de vitória.  
3. Orações de exaltação pelas bênçãos da semana. 
4. Louvor: Tu somente és Deus  https://www.youtube.com/watch?v=MSQO743DjjE   

RESUMO DA MENSAGEM – A ORAÇÃO DE NEEMIAS – Uma oração que move o céu. 

Neemias 1: 1-11 – Pr. Paschoal Piragine Jr. 

Introdução: Estamos vivendo há um ano debaixo de uma pandemia e iniciaremos uma campanha 
de oração, focada no clamor a Deus por misericórdia e soluções. Ao longo deste período, estaremos 
pregando sobre a oração e hoje vamos olhar para a oração de Neemias, que apresenta 
características de oração que move o céu.  

I – É UMA ORAÇÃO CONECTADA A REALIDADE. (v. 2, 3) Neemias consegue discernir as 
verdadeiras necessidades do seu povo quando vai para perto dele. Ele sabia dos sofrimentos do 
povo e também as verdadeiras causas que eram o pecado, a corrupção, a prática de coisas 
vergonhosas e o afastamento da Palavra de Deus. A oração que move o céu é aquela cujo 
intercessor se apresenta diante do trono com profundo censo de realidade em busca da 
misericordiosa graça de Deus, apesar dos nossos pecados.   

https://www.youtube.com/watch?v=aXNAAP-OwhQ
https://www.youtube.com/watch?v=MSQO743DjjE


Como podemos nos conectar à realidade do nosso povo? De que maneira você acha que 
podemos nos mobilizar e, como igreja, ultrapassarmos os muros do templo e fazer diferença 
em nossa cidade? 

 
II – O INTERCESSOR É APAIXONADAMENTE EMPÁTICO (V.4) Quando você entra na 

presença de Deus se sentindo e orando como o outro, você move o céu porque você é capaz de 
entender o que Deus sente por seus filhos, você assume a missão sacerdotal em nome de Jesus. 
Precisamos chorar pelo pecado da nossa nação e clamar pela graça e misericórdia do Senhor. 
Você conhece histórias que foram mudadas porque alguém se mobilizou em oração? 
Compartilhe uma dessas histórias com o grupo. 
 
III – ELA É PERSISTENTE (V.6) 
Neemias orava dia e noite. Nossas orações não podem ser como pequenas lutas onde vamos como 
turistas a um campo de batalha e damos alguns tiros, ficamos felizes em participar, voltamos para 
nossas casas e guardamos nossas armas e a própria armadura da fé. Precisamos vestir sempre, 
todos os dias, todas as horas, toda a armadura de Deus para podermos resistir o dia mal, 
precisamos estar de prontidão e viver a disciplina da oração.  
Você já viveu algo que não tinha a menor chance de acontecer, mas você não desistiu de 
persistir em oração e alcançou a vitória? Compartilhe seu testemunho. 
 
IV – ELA É EM CONCORDÂNCIA COM OS IRMÃOS (V.11) O mover solitário no coração de 
Neemias a favor dos seus irmãos, agora já era um movimento envolvendo outras pessoas nesse 
clamor. A paixão pela oração influencia a outros a orarem em unidade por um propósito. Por isso 
estamos mobilizando pessoas empaticamente apaixonadas, como Neemias, a levantarem mais 5 
para clamarem a Deus por socorro e graça. 
Você poderia dar um testemunho de quando unido em oração com outros irmãos o milagre de 

Deus chegou, assim como aconteceu com Neemias. 

 

Conclusão:  
Com essas 4 características de oração e uma vida que tem Jesus como Senhor, você é convocado 
para vestir a armadura de Deus nesse processo de resistência ao dia mal. Vamos juntos? 
 
CHECAGEM 
O seu testemunho de vida tem feito a diferença neste tempo? Você se dispõem a ser um intercessor 
que está conectado a realidade a sua volta? Você tem vestido a armadura de Deus? Quanto tempo 
você tem se disposto a permanecer no lugar de sentinela? Qual é o seu turno como sentinela? Quem 
são os soldados que você vai convocar para o teu batalhão. 

Nesse tempo de pandemia a igreja tem como alvo no mínimo 1000 pessoas que se disponham a 

uma vez na semana se reunir virtualmente com mais cinco pessoas que cada um convidará a 

participar, quer sejam crentes ou não neste movimento de oração. Com isso, teremos 1000 unidades 

de oração e no mínimo 5000 intercessores nos próximos dois meses clamando pela misericórdia de 

Deus.   

Orar pelos pedidos individuais do grupo, pelos doentes, pela nação, pelos nossos líderes que tenham 
discernimento e sabedoria para este tempo. Orar pela convocação da igreja neste tempo de tantas 
dificuldades, que possamos formar um exército de pessoas empaticamente apaixonadas como 
Neemias para clamar por socorro e graça de Deus.  
 


