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ASSUNTO DA SEMANA: A ORAÇÃO DA FÉ – PARTE IV - CAMPANHA ORAÇÕES MUDAM HISTÓRIAS 
Curitiba, 02 de maio de 2021 

 
Objetivo do encontro: Refletirmos sobre a importância de confessarmos nossos pecados para termos 
cura física e espiritual, pois quando isso ocorre, nossos pecados e ofensas que cometemos contra os 
outros serão perdoados e vamos fazer a vontade de Deus. 
 
Para o Líder: Nesta campanha de oração continue incentivando a sua célula sobre a importância e 
transformação que a oração faz na vida de pessoas. Também o quanto é importante a persistência de 
cada um, pois o nosso inimigo sabendo da vitória que virá através da oração vai fazer tudo para nos 
distrair e não permitir que oremos. 
 
ENCONTRO – 5 min  
Quebra Gelo 
Líder, peça que um ou dois participantes da célula compartilhem o que esta campanha de oração tem 
feito em sua vida e como vê a importância da oração. 
 
EXALTAÇÃO – 5 min 
Louvor: Preciso de Ti. https://youtu.be/Hy6QJ6LJW2I  
Leiam: Tiago 5:16. Reflitam sobre a importância da confissão de pecados.  
Momento de orações de exaltação: agradecer a Deus pelas respostas de orações obtidas durante a 
semana pelas Unidades de Oração.   
 
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: 
 
IV. A INTERCESSÃO PARA LIBERTAÇÃO DE PECADOS (v16) Agora Tiago introduz um assunto que 
tem a ver com a confissão mútua de pecados. Esta confissão é tremendamente importante tanto para a 
cura do corpo, quanto para a cura da alma, visto que algumas doenças, como já vimos, tem sua origem 
em almas doentes. Podemos achar estranho, mas as escrituras nos ensinam a prática da confissão de 
pecados. Vamos olhar para este texto respondendo duas perguntas: 

1. Quando se se faz necessário confessar os nossos pecados uns aos outros? 
 Existem pecados que precisam ser confessados não somente para sermos perdoados, mas para 
sermos curados, não apenas de cura física, mas também emocional e espiritualmente. Quais são eles? 
a) Pecados dos quais necessitamos de libertação. 
 Muitos não conseguem vencer pecados que os escravizam, simplesmente porque não tem 
aprendido o poder da oração intercessória e da prestação de contas mútua. Dividir com pessoas 
espirituais nossas fragilidades, podemos contar com suas orações e orientações. Precisamos de 
mentores e intercessores! 
Conte um testemunho onde um irmão em Cristo te ajudou a se libertar de algum pecado que te 

escravizava. 
 
b) Pecados que cometemos contra pessoas  

https://youtu.be/Hy6QJ6LJW2I
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 Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros se, de alguma maneira, o nosso pecado 
feriu alguém. O caminho da restauração passa pela confissão e reparação. Glorificamos ao Senhor 
quando temos coragem de voltar e reparar os danos. 
Conte uma experiência de restauração em sua vida quando confessou o seu pecado a alguém. 
 
c) Pecados que adoecem a nossa alma  
 A bíblia nos ensina que há pecados que adoecem a nossa alma e nos impedem de ver o mundo 
ao nosso redor, distorcendo nosso senso de realidade. Quando abrimos o nosso coração e permitimos 
que outras pessoas não somente orem por nós, como também possam nos ajudar a ver o mundo e as 
pessoas ao nosso redor com outros olhos, conseguimos endireitar os caminhos tortos que trilhamos. 
Você já experimentou essa situação de ter uma visão distorcida da realidade e com ajuda de 
alguém, você conseguiu abrir os olhos e entender melhor o que estava acontecendo? Como foi? 
 
d) Pecados que envergonham a nossa comunidade de fé  
  Quando alguém decide não abandonar seus pecados que se tornaram públicos, e mesmo depois 
da intervenção da igreja, assume viver em pecado. Depois de arrependido volta a comunhão da igreja e 
publicamente pede perdão e/ou sua reconciliação, conforme a orientação de Jesus. 
Compartilhe uma experiência em sua igreja ou família, quando já não havia mais esperança de 
arrependimento, e de repente, a pessoa se rendeu à vontade de Deus, se arrependendo de seus 
pecados. 
 
2. Por que devemos confessar uns aos outros?  
  Porque a bíblia declara que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, 
há poder na oração intercessória, há poder na comunhão do povo de Deus e a força do amor que nos 
motiva, repreende e nos impulsiona a vencer.  
 
Conclusão: Cremos no agir de Deus nesta campanha de oração. Por isso te fazemos o desafio de 
participar de uma Unidade de Oração para os milagres de Deus. Ele tem poder para curar e te libertar, 
tratar as dores do coração e restaurar relacionamentos destruídos. A sala do trono foi aberta por Jesus e 
você pode ter acesso ao trono da graça, não deixe passar este tempo de oportunidade. Ele tem poder 
para transformar você em sua angustia e sofrimento. 
 
Checagem: Se você precisa de cura, o que te falta para permitir ser tratado por Deus através de 
pessoas que orem e tragam conforto para sua alma? Quem poderia andar com você como intercessor e 
conselheiro?  
 
TEMPO DE ORAÇÃO – 20 min 
Quais são as demandas da sua Unidade de Oração (UO)? Vamos compartilhar? 
Não desista de orar por pessoas que talvez você possa considerar um caso perdido. Mesmo que demore 
mais tempo que o esperado, pois Deus não vê o tempo da mesma forma que nós. Ele ouve todas as 
orações que você faz e Ele deseja que você persista até o fim. Não desista! Há alguma situação que 
parece impossível, seja para a medicina ou para o contexto? Entregue ao Senhor por meio da UO os 
pedidos de oração e creia que Ele fará o melhor. 
 
EVANGELISMO 
O evangelismo através do pequeno grupo começa e termina com a oração intercessória. Vamos nos 
comprometer fervorosamente com o evangelismo de oração como nosso primeiro e mais importante 
recurso para levar à Jesus Cristo, homens e mulheres que estão fracos ou se perdendo.  
 


