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ASSUNTO DA SEMANA: A ORAÇÃO DA FÉ – PARTE III – CAMPANHA ORAÇÕES MUDAM HISTÓRIAS
Curitiba, 25 de abril de 2021
Objetivo do encontro: Entendermos a nossa parte no que diz respeito a orar pelos enfermos. Conhecermos
os tipos de doenças pelas quais estaremos orando. Assumir que a oração não pode ser solitária, mas um
envolvimento de toda a igreja.
Para o Líder: Assegure-se de que os membros da célula estão envolvidos em alguma unidade de oração e
encoraje-os a serem persistentes e ousados nessa busca. Assim a célula vai vivenciando os milagres e
mudanças de histórias.
ENCONTRO – 5 min
Quebra Gelo
Escolha um participante ou dê espaço para que alguém seja voluntário para dar início a uma história. Dê um
tempo de 30 segundos, outra pessoa também em 30 segundos dá continuidade àquela história, da maneira que
ele acha que seria e assim sucessivamente, até que a história chegue ao final. Depois volte à pessoa que deu
início a história e verifique se o final ficou como deveria ser. Provavelmente não! Talvez o final o agrade ou
decepcione o dono da história. Moral: A oração muda a história sempre para aquilo que é o melhor para a nossa
vida, pois a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável (Rm12:2).
EXALTAÇÃO – 5 min
1. A Ti Oramos. https://youtu.be/VXJBBhaU5Ik
2. Leiam Salmos 116:1-7. Se você já experimentou essa benção de ter uma súplica ouvida pelo Senhor, conte
como foi. Quando foi que você passou por momentos em que teve de falar à tua alma para descansar no Senhor,
enquanto teu coração e tua mente insistiam em se desesperar? Usem esse tempo para apresentarem a Deus
orações de exaltação e agradecimento.
3. Preciso de Ti. https://youtu.be/Hy6QJ6LJW2I
EDIFICAÇÃO – 20 min

A ORAÇÃO DA FÉ (Tiago 5:13-18) - Pr. Paschoal Piragine Jr.

INTRODUÇÃO: Dando continuidade ao estudo da carta de Tiago sobre os vários tipos de oração, hoje vamos
ver mais uma modalidade da Oração de Fé:
III. ORAÇÃO PELOS ENFERMOS (v. 14-15). As doenças têm origens diferentes. Nosso corpo segue em uma
decadência que só será retirada no dia da volta do Senhor Jesus. Então, toda cura sobre nós será temporária,
mas o Senhor nos permite viver a cura como um sinal da glória e majestade dEle. Existem doenças que tem
origem naquilo que guardamos no nosso coração, outras doenças vêm de Satanás, e só com expulsão de
demônios pode haver cura. Outras são resultados das nossas decisões, ou seja, são consequências de nossas
escolhas, então haverá a necessidade da intervenção do Senhor na vida para mudar hábitos. Se as origens das
doenças são diferentes, as intervenções de Deus também são. Tiago vai mostrar que a oração não é solitária,
é comunitária (v.14). Clamando pelos doentes e despertando nele a fé. Esse ato de amor e fé vem carregado
de simbolismos para suscitar fé ao doente:
a) A vinda dos líderes: esse é um símbolo de toda a igreja reunida e participando da intercessão.
Conte algum testemunho em que você foi curado através das orações de alguém.
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b) Imposição de mãos: nessa manifestação de amor e cuidado, representamos as mãos de Jesus a nos tocar
com a Sua graça.
Compartilhe com o grupo pelo menos uma experiência em que você orou por algum enfermo e o Senhor
respondeu com cura.
c) Unção com óleo: ato simbólico do derramar do Espírito Santo sobre aquela pessoa revestindo-a com o
poder e graça do Senhor. É um símbolo de fé! O óleo não é ungido, mas a pessoa que recebe é que é ungida.
Você já havia refletido sobre o simbolismo do óleo da unção? Como você via esse elemento? Você já
teve essa experiência de ser ungido?
Conclusão: Não importa a origem da doença, o Deus todo poderoso cura a alma ferida, porque a cura precisa
vir da Sua graça na nossa vida. A maior cura de todas é aquela que não pode ser tirada de nós, que é a salvação
para toda a eternidade.
Checagem: Você tem orado por enfermos? Como está a tua vida de fé, caso tenha de orar por alguém em que
a doença seja de origem satânica e você precise expulsar demônios? O que te falta consertar?
TEMPO DE ORAÇÃO – 20 min
Quais são as demandas da sua Unidade de Oração (UO)?
Há alguma situação que parece impossível, seja para a medicina ou para o contexto?
Apresente por meio da UO ao Senhor Jesus, os pedidos de oração para que pela ação do corpo de Cristo que
é a igreja, traga a verdadeira esperança para cada um de nós, seja na cura, na salvação, na reconciliação, no
perdão e até na libertação do poder de satanás.

EVANGELISMO
No teu convívio, provavelmente existam pessoas que enfrentam alguma dificuldade ou situação que só o poder
de Deus pode mudar a sua história. Se você se sente impotente para ajudar, esta é uma boa oportunidade para
convidar essa pessoa a participar de uma Unidade de Oração e andar junto nesse processo. Se você gosta de
orar com pessoas, se envolva. Tenha a sua Unidade de Oração e faça parte dos milagres que o Senhor fará
em nosso meio.

