
1. ASSUNTO DA SEMANA: A oração que ecoa diante de Deus 

Curitiba, 29 de agosto de 2021 

 

Objetivo do encontro: refletir sobre como as orações dos santos continuam ecoando no céu diante do trono da 

graça do Deus Todo-Poderoso! 

Para o líder: Persevere na oração! Não desista de interceder por todas as situações que o Senhor colocou em seu 

coração! Que suas orações possam ecoar diante de Deus! 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Orações que ecoam diante dos céus! 

Objetivo e aplicação: Líder, peça aos membros da célula para contarem sobre orações que ecoaram e continuam 

ecoando diante do trono de Deus. 

20 MINUTOS 

1. Deus somente Deus https://www.youtube.com/watch?v=2WUzUHU776I  

2. Leia: Salmo 27, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 

3. Em oração, agradeça ao Senhor por tudo o que tem feito em sua vida, por meio das orações que ecoam aos céus! 

4. A ti ó Deus fiel e bom Senhor https://youtu.be/LXFiUO4mOQY  

O RESUMO DA MENSAGEM: A oração que ecoa diante de Deus 

João 17:9-24 - Pr. Marcílio de Oliveira 

INTRODUÇÃO:  

 Perdemos nesta semana a nossa querida irmã Cleusa, uma mulher de oração que intercedia pela igreja e 

pelos pedidos que recebia dos irmãos, todos os domingos. Nesta mensagem vamos refletir sobre como as orações 

dos santos continuam ecoando no céu, diante do trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Somando-se a todas elas 

há ainda uma oração do nosso Senhor Jesus que está ecoando no céu por todos nós. Vamos agora procurar 

responder: quais os pedidos de Jesus  por nós, que permanecem ecoando diante de Deus em favor de nossas vidas?   

 
I. Proteção espiritual (v.13-16): Sabendo que voltaria ao céu para junto do Pai, Jesus ora por seus discípulos, ora por 
sua igreja, ora por você! Jesus reconhece o seu povo como propriedade Sua e separados do mundo (I Pe 2:10).    
Jesus não pediu para sermos tirados do mundo, mas sim, para sermos protegidos do mal. Esse pedido de Jesus 
continua ecoando no céu diante de Deus Todo-Poderoso, pois o eco da oração de Cristo por nós permanece 
trabalhando em nosso favor. Jesus tem poder sobre a morte e nos protegerá até o fim dos tempos.  
Como podemos perceber a proteção espiritual concedida pela oração de Jesus em nosso favor, que ecoa ainda nos 
dias de hoje? Como podemos ter essa vitória no dia a dia da nossa vida? 

https://www.youtube.com/watch?v=2WUzUHU776I
https://youtu.be/LXFiUO4mOQY


 

II. Santidade pela palavra (v.17-19): O segundo pedido de Jesus que permanece ecoando diante de Deus é que 

sejamos SANTOS! O que Jesus quer dizer com santifica-os? Não é uma vida de perfeição, mas de transformação dia a 

dia. Seu pedido ao Pai é para que cresçamos em consagração de vida, sendo separados do jeito de viver no mundo 

por meio do conhecimento da Sua Palavra (Hb 4:12; 2 Tm 3:16; Jo 6:63; Rm 1:16). Jesus pede pela nossa consagração 

de vida e para que continuemos nesse processo, mesmo que o mundo nos pressione a abandonar a nossa fé.   

De que maneira podemos viver transformações diárias no Senhor? Como crescer em consagração de vida? Como 

viver separado do jeito de viver do mundo?  

 

III. Unidade que testemunha ao mundo (v.20-23):  O terceiro pedido de Jesus que ecoa até hoje na presença de 

Deus é que os discípulos de Jesus vivam em unidade. Que a igreja de Cristo seja vista e reconhecida por sua unidade! 

Jesus orou pela igreja em todas as épocas e gerações. Pediu ao Pai que ela fosse unida como o Pai e o Filho são 

unidos! A união da igreja tem um propósito: revelar Jesus como o Cristo de Deus, Salvador do mundo! Quando a 

igreja em seus vários grupos se ama e se une, revela Jesus como Salvador do mundo.  

Como viver em unidade com seus irmãos espirituais? De que maneira Jesus pode ser revelado por meio desta 

unidade? Como diante das diferenças podemos viver a unidade em Cristo?  

 

Conclusão: Ainda que estejamos tristes e abatidos, seguimos firmes rumo às vitórias espirituais no mundo. 

Caminhamos vitoriosos por Cristo Jesus que nos deu a vitória na cruz e intercede por nós diante do Pai. As orações 

dos santos que nos antecederam, assim como a oração do próprio Senhor Jesus permanecem ecoando em nosso 

favor diante de Deus. Jesus deseja que você esteja onde ele estiver! Se você não tem certeza de que um dia estará 

no céu com Jesus, hoje é o dia de entregar sua vida para Ele! 

Checagem: Você quer ser essa igreja? Você tem perseverado em oração? Suas orações têm ecoado diante de Deus?  

Você tem vivido a santidade requerida por Jesus? Tem vivido em unidade com seus irmãos e, por meio desta 

unidade, revelado Jesus? 

Você está em oração por alguém? Essa pessoa sabe que você está intercedendo por ela? Faça uma ligação ou envie 

uma mensagem e diga que você está intercedendo e, ao mesmo tempo, pergunte se existe algum pedido específico 

de oração. Se você está orando pela salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus, peça ao Senhor sabedoria 

para usar a estratégia certa para alcançá-los, e que possam estar sensíveis ao momento em que o coração está 

receptivo ao agir de Deus.     

Oremos: Pela família do nosso pastor Paschoal, para que Deus derrame bálsamos de consolo sobre os seus corações. 

Oremos pela cura do Pr. Paulo Davi e por sua família, nesse momento tão delicado.  

Oremos por todos os motivos de oração dos participantes da célula.  

Oremos pela nossa nação nesse momento de definição e por todos os irmãos que estão se recuperando de alguma 

enfermidade.  

 

 

 

 

 

 

 



 


