
Essa semana todas as células da Central estão se encontrando fora do dia ofi cial da reunião para orar! Será um tempo 
poderoso de muito mover de Deus e testemunhos maravilhosos. Incentivamos você, líder, a usar sua infl uência e 
criatividade para promover encontros entre as pessoas de sua célula para podermos orar uns pelos outros. Orem o 
máximo que puderem, todos juntos ou em subgrupos. Encontrem de manhã cedo, no almoço ou à noite. Orem nas casas e 
trabalhos uns dos outros. Orem no monte. Cada célula vai encontrar o seu jeito e o melhor horário.

Lembre-se que na primeira semana de cada mês, todos os membros da Central escolhem um dia para jejuar. Aproveite 
para promover a prática do jejum na sua célula.

Dica: anotem os motivos de oração em um caderno ou até mesmo no grupo de mensagens online da célula. Após alguns 
dias, cremos que teremos muitos testemunhos e orações respondidas.

Começamos essa semana nas nossas células uma série especial de mensagens com o tema “Eu Sou”. Para inspirar você 
a orar, segue um versículo sobre oração ensinado por Jesus aos seus discípulos:

“Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim 
vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em 
vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido”. João 15:5 e 7

ORAÇÕES PESSOAIS

Comece lendo um versículo e explicando a importância de desenvolvermos o hábito da oração. Lembre-se que o objetivo 
deste encontro é orar, então não fi que preocupado em passar conteúdos, palavras, dinâmicas, etc. Nem mesmo lanche é 
obrigatório neste encontro. 

Peça aos presentes para listarem os pedidos pessoais de oração:

SUGESTÕES DE TEMA

Angústia e lutas pessoais
Ansiedade, depressão e saúde 
emocional

Saúde física

Confl itos familiares Trabalho e renda Salvação dos familiares

Sonhos e projetos

ORAÇÕES PELA CÉLULA

Orem pela célula de vocês a partir dos seguintes aspectos:

SUGESTÕES DE TEMA

Presença de Deus nos encontros da 
célula

Crescimento espiritual dos membros 
da célula

Possíveis confl itos no grupo da célula

Envolvimento dos membros da célula 
nas atividades da Central

Interceda e agradeça pelo líder da 
célula

Interceda e agradeça pela família do 
anfi trião

Liste os nomes dos visitantes e alvos 
de convidados

Crescimento numérico da célula e 
consolidação dos visitantes

Multiplicação da célula
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ORAÇÕES PELA CENTRAL

Orem pela Central a partir dos seguintes aspectos:

SUGESTÕES DE TEMA

Presença de Deus nos cultos e 
conferências

Conferência Transbordar Pastores e obreiros

Interceda e agradeça pelos líderes de 
célula e anfitriões

Interceda e agradeça pelos líderes de 
célula e anfitriões

Estação da Celebração CCM, 
batismos e retiros

Envolvimento de todo cristão no Eu+1 Relevância dos membros na sociedade

ORAÇÕES PEL0 BRASIL

Orem pela nossa nação a partir dos seguintes aspectos:

SUGESTÕES DE TEMA

Fim da desigualdade no país Pela diminuição da violência Diminuição do desemprego 

Vítimas e familiares das tragédias que 
aconteceram recentemente 

Para que Deus dê sabedoria aos 
governantes e autoridades 

Conversão e transformação de vida

  
 
 


