
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: GUERRA DE BALÕES. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Toma o Teu Lugar (Diante do Trono) – Caminho no Deserto (Soraya Moraes). 

 

TEMA: O PODER DA ORAÇÃO 

TEXTO BÍBLICO: “Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos”. Is 56.7b. 

RESUMO DA MENSAGEM: A Igreja não precisa ser conhecida como grande, rica ou elegante. Mas 

precisa ser reconhecida como casa de oração. Como um lugar onde o povo fala com Deus. Nós 

precisamos aprender a orar como os homens da Bíblia oraram e então veremos os milagres que 

estes homens viram. PODEMOS APRENDER COM ESTE TEMA: 1- Ore com a inspiração do Espírito 

Santo - Ore no Espírito e dentro da vontade de Deus. 2- Não ore por emergência ou necessidade, 

mas ore porque você deseja falar com Deus - Muitas vezes estamos vivendo uma vida de oração 

baseada em necessidades, mas nossa oração deve ser baseada em relacionamento com Deus. As 

nossas guerras são travadas primeiro no mundo espiritual e depois no mundo físico. E às vezes 

estamos perdendo as batalhas da vida porque não temos o hábito da oração. Mas hoje, Deus nos 

convoca a uma mudança na vida prática de oração. Para que milagres aconteçam dentro de nossa 

célula precisamos nos unir em oração profunda e Deus então irá mover céus e terra e milagres vão 

acontecer. 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Como você tem orado à Deus? Você tem orado no Espírito ou por necessidade? 

• Você já teve alguma vitória através da oração? Compartilhe conosco. 

• O que podemos fazer para melhorar a nossa vida de oração? 

ORAÇÃO: Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter uma vida de oração e intimidade com Ele.  

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 

 
FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 07 de Outubro. NÃO HAVERÁ! Por motivo das Eleições. 

• CULTO DE SANTA CEIA DO SENHOR – Domingo, 07 de Outubro. Com um único Culto às 19:00hs. 

• KILO DO AMOR – Traga 1 kg de alimento não perecível para a assistência social. 

• CAMPANHA DE MILAGRES – Excepcionalmente essa semana será na Quarta, 03 de Outubro, às 19:30hs. Venha 

buscar o seu milagre! O ônibus sairá do Valverde às 19hs. 

• CONGRESSO ELEITAS – Dias 05 e 06 de Outubro. Início: Sextas às 19hs. 

UM EXÉRCITO DE DEUS - Um casal de idosos vivia com dignidade, mantendo-se com o dinheiro de suas 
aposentadorias e do aluguel de uma casa. Até que o homem faleceu. O inquilino, aproveitando-se da 
fragilidade da viúva, deixou de efetuar os pagamentos. Quando ela foi reclamar seus direitos, ele a 
ameaçou e falou-lhe com arrogância: – Eu moro nesta casa há muitos anos, não vou mais pagar o 
aluguel e não vou sair. Nem adianta chamar a polícia. Só um exército me arranca daqui. O pastor 
daquela viúva comoveu-se com a situação e decidiu colocar a igreja em jejum e oração em favor 
daquela causa. No final da campanha Deus usou uma pessoa para levar um recado para aquela 
senhora: – Não fique perturbada, filha, Eu lutarei por ti. Ninguém sabe de onde elas vieram, mas, o fato 
é que logo depois, num final de tarde, milhares de formigas invadiram a casa do inquilino arrogante. O 
sujeito lutou e sofreu a noite inteira, tentando vencer aquele pequeno exército, sem sucesso. Ao 
amanhecer, comunicou a proprietária que iria desocupar a casa o mais rápido possível. E foi isso 
mesmo que fez. 
 


