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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DOS LÍDERES 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Marcos 9.14-27 

 

Você se sente verdadeiramente e totalmente livre? Ainda em sua vida alguma área em que você não se encontra 

totalmente livre? Existe ainda algo que o aprisiona, que tira sua liberdade e que não permite que você seja tudo o 

que Deus planejou que você fosse? O texto que lemos conta a história de um menino que estava aprisionado por 

um espírito. Mas o final dessa história aponta para um menino livre e curado. Tudo isso foi possível por causa da 

oração de libertação feita pelo seu pai. Então, o que podemos aprender a partir da experiência do texto que lemos? 

 

1. Uma oração de libertação requer um LEVANTAMENTO das áreas aprisionadas (v.17-18). A primeira coisa 

que o pai do menino faz quando se encontra com Jesus é fazer um relato das áreas aprisionadas da vida do seu 

filho. Sem esse levantamento, nenhuma oração de libertação torna-se eficaz. Hoje, você é convidado a pedir ao 

Espírito Santo para sondá-lo e trazer à sua memória todas as áreas aprisionadas da sua vida (Ler Lamentações 3.40 

e Salmo 139.23,24). Você nunca será liberto de áreas aprisionadas sem um honesto inventário moral e espiritual. 

 

2. Uma oração de libertação requer Rejeição das MENTIRAS de Satanás (v.21). Não podemos precisar a idade 

do menino, mas o próprio afirmou que ele estava aprisionado desde a infância. Talvez essa família tenha vivido, até 

aquele momento, acreditando na mentira de que aquele menino viveria assim por toda a sua vida. Quando você 

acha que não há mais jeito para seus aprisionamentos, quando você pensa que não há mais solução para as dores, 

lutas e sofrimentos pelas quais você atravessa, você acredita nas mentiras do Diabo (João 8.44). A Bíblia comprova 

que é possível encontrar libertação para as minhas prisões em Jesus (João 8.32,36). 

 

3. Uma oração de libertação requer um desejo AUTÊNTICO pelo livramento (v.22b). O que não faltou ao pai 

do menino foi o um desejo autêntico, verdadeiro pelo livramento do seu filho. Sua intercessão foi sua última 

tentativa, mas sincera e verdadeira. Aliás, ele já havia feito esse pedido aos discípulos, mas eles não haviam 

conseguido expulsar o demônio. Uma coisa muito importante quando se faz uma oração de libertação, além de 

fazer um levantamento das áreas aprisionadas e rejeitar as mentiras de Satanás, é ter um desejo verdadeiro de 

experimentar o livramento. Ninguém pode querer a sua libertação mais do que você mesmo queira ser liberto. 

 

4. Uma oração de libertação requer confiança INABALÁVEL no poder de Deus (v.24). Jesus disse àquele 

homem que tudo é possível ao que crê. Ele não esperou um dia, dois dias, uma semana para se manifestar. 

Imediatamente o pai do menino fez uma declaração de confiança no poder de Deus para libertar o seu filho. É 

imprescindível que você acredite no poder de Deus para libertá-lo das suas prisões. Se você não acreditar, nada vai 

acontecer (Hebreus 11.6) 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1.Desafie os discípulos de sua célula a adquirirem o livro da campanha de 40 

dias de oração. O livro é o Poder Transformador da Oração. 2. Nosso TADEL (Treinamento Avançado de Líderes de 

células) será no dia 07/05 às 20h. Nesta terça-feira não haverá célula nos lares. Todos os líderes, aprendizes e 

hospedeiros precisam estar presentes em nosso treinamento mensal. 


