ROTEIRO – Base 22/03/2020
QUANDO DEUS RESPONDE AS ORAÇÕES DA IGREJA
# 2 Crônicas 7.11-15 #
INTRODUÇÃO:
A Em Deuteronômio 28, encontramos Moisés exortando o povo de Israel a respeito das
bênçãos e maldições.
Moisés fala de 5 condições para o povo receber as bênçãos de Deus:
• Ouvir a voz do Senhor (Deuteronômio 28.2);
• Guardar os mandamentos do Senhor (Deuteronômio 28.9);
• Andar nos caminhos do Senhor (Deuteronômio 28.9);
• Obedecer aos mandamentos do Senhor (Deuteronômio 28.13);
• Ser reconhecido como povo de Deus (Deuteronômio 28.10).
Deus tem prazer em ouvir e responder as orações de seu povo: “tu que ouves a oração, a
ti virão todos os homens.” (Salmos 65:2)
I.

PRECISAMOS ENTENDER O VALOR DA ORAÇÃO COLETIVA DA IGREJA (Atos 2.1-4)
1. Quando oramos coletivamente, exercemos o poder da concordância (Atos 4.23-31). A
falta de unidade e concordância pode causar muita dor à igreja (Atos 12.1-4).
2. Precisamos entender que será no meio das crises e perdas que a igreja recuperará a
visão da prática da oração coletiva (Atos 12.5-16).
§ Você entende a importância das cinco condições citadas por Moisés?
§ Como a unidade pode ser importante? Comente!

II.

PRECISAMOS ENTENDER QUE O PODER SOMENTE VIRÁ SOBRE A IGREJA, QUANDO
HOUVER REAL CONSAGRAÇÃO E SANTIDADE (2 Crônicas 7.1-3)
1. A consagração do templo como lugar onde Deus responde as orações do seu povo
(2 Crônicas 6.18-20). Um lugar onde encontramos a justiça de Deus (2 Crônicas 6.22-23). Um
lugar de misericórdia e confissão (2 Crônicas 6.24-25).
2. Precisamos resgatar a visão de uma igreja como lugar de cura e restauração (2 Crônicas
6.28-30).A cura virá onde Deus encontrar arrependimento e confissão (2Crônicas 6.36-38).
3. Precisamos entender que a vitória que tanto desejamos virá de Deus por meio da
oração (2Crônicas 6.34-35).
• O poder de Deus romperá com toda e qualquer circunstância, quando o seu povo
decidir buscar a Sua face em oração (2 Crônicas 20.3-6).

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de
Células | TERÇAS: Reunião de Oração às 9h no Auditório Kids | SEXTA: Culto de Libertação às 20h
| SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Escola Bíblica às 9h / Culto de
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)

§ Você tem sido desafiado pela pregação e leitura da Palavra a cuidar das
suas escolhas, zelando para manter a consagração e santidade? Isso tem
feito você pensar e agir de forma diferente? Comente.
III. PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS ESTABELECEU CONDIÇÕES PARA RESPONDER NOSSAS
ORAÇÕES.
1. Resgatar nossa identidade de povo de Deus (2 Crônicas 7.14);
2. Revelar quebrantamento verdadeiro. Não haverá resposta de Deus a corações altivos
e carnais (Tiago 4.6-10). O orgulho é uma tragédia na vida da igreja!
3. A igreja está sendo desafiada a voltar à prática da oração sem cessar (Jeremias 29.12-13).
Deus tem respostas para os que O buscam de todo o coração (Jeremias 33.3).
§ Você entende que as condições para que Deus responda nossas orações
são importantes especialmente para você mesmo?
§ Como o seu posicionamento na oração influencia a resposta de Deus?

CONCLUSÃO:
DEUS TEM RESPOSTAS PARA UMA IGREJA QUE ORA!
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha
face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus
pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus
ouvidos à oração que se fizer neste lugar” (2 Crônicas 7:11-15).
• Ele prometeu ouvir.
• Ele prometeu perdoar.
• Ele prometeu sarar a sua terra.

Pr. Sebastião Brito Netto

Programação para a Célula: Abertura: 3 min. | Louvor: 12 min. | Oração pelas
necessidades: 10min.| Estudando a mensagem: 30 min. | Conclusão: 5 min. - oração final
(clamor) | Comunhão: Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

