
ASSUNTO DA SEMANA : Diante das Portas 

Curitiba, 11 de novembro de 2018 

 

Objetivo do encontro: Conduzir a igreja através da Palavra a fazer uma introspecção e tomar 

decisões diante das portas. 

Para o líder: Conheceremos o que Deus tem para nós através da oração. A conexão com o céu é 
realizada por meio da oração, não há outro jeito.  A oração é uma necessidade para vida espiritual 
do cristão, tanto quanto o alimento e a água são para o corpo. Todos os cristãos precisam orar mais 
e, ao mesmo tempo serem receptores de oração. A oração é o combustível para a vida espiritual, 
sem o qual nenhum crente estará fortalecido para viver plenamente a vida cristã e receber as ricas 
bênçãos de Deus. Líder mostre para o seu grupo a realidade da oração na vida do cristão. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

TÍTULO: Eu não sabia. 

Desenvolvimento: O líder fará uma pergunta ao grupo que todos deverão responder. A pergunta: 

“Qual é o fato a seu respeito que a maioria dos membros da Célula provavelmente não sabe que 

você gostaria de oração? ”  Enquanto as pessoas falam seus motivos o líder vai anotando os motivos 

de oração, posteriormente irá repassar para todos do grupo, através de e-mails ou WhatsApp para 

que todos estejam orando uns pelos outros. 

Aplicação: Desenvolver a comunhão entre o grupo e a oração de intercessão. 

20 MINUTOS 

1. Leiam: Salmos  63 

2. Música 1: Grandioso é o Senhor, 2: Poder da Oração 

RESUMO DA MENSAGEM: DIANTE DAS PORTAS– Min. Lucimara Ribeiro –  

Texto  Mateus 7:13 

 

Introdução: A Bíblia é rica em expressões a respeito de portas, o texto em apreço define de uma 

forma geral o significado espiritual das portas. Existem portas largas, estreitas, abertas e 

fechadas, de salvação, de perdição. 

 
I- Portas difíceis de fechar: Existem muitas portas nas nossas vidas que são difíceis de fechar e 
no decorrer do tempo acumulamos bagagens nos seus limites, o acúmulo se dá pelo acesso livre 
das influências negativas, queremos as duas coisas ao mesmo tempo, estamos na igreja, mas 



também o mundo nos agrada. Tiago 4:4, fala que a amizade com o mundo é inimiga de Deus e 
aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não inverter a prioridade, 
trocar uma vida de santidade pelos prazeres do mundo, tornar o relacionamento com Deus 
como algo comum, quando deveria ser sagrado, a porta aberta para as influências do mundo 
tem o poder de inverter nossos valores. 
 

II- Portas que temos o poder de abrir: Diante de uma porta aberta, precisamos de 

discernimento, para onde essa porta me leva? Nem todas as portas são abertas por Deus, entrar 

por uma porta aberta demanda coragem. A abertura de portas de vida nos fala de conquistas, de 

vitórias, de crescimento, abrir portas espirituais fala de autoridade, de renovação, de 

restauração, para a abertura de qualquer uma delas precisa de posicionamento diante de Deus. 

Posicionamento de compromisso genuíno com Deus, uma vida guiada pelo Espírito, um caráter 

moldado pela Palavra de Deus, fidelidade à Deus, uma vida de oração, essas portas nos 

conduzem a uma vida vitoriosa, pois por meio de Jesus nossa vitória está garantida. I Cor 15-57 

 

III- Portas que davam proteção e que estão sendo destruídas: As portas proporcionam 

proteção para quem está dentro dos seus limites, fecha o ambiente e traz segurança. a porta da 

família, a porta da fé, a porta do amor, são portas de sustento e segurança para o cristão. 

 

IV- É tempo de edificar portas: No livro de Neemias a partir do capítulo 3 vemos todo o 

encargo que ele teve na reconstrução das muralhas de Jerusalém e na edificação das suas portas. 

Uma cidade era protegida pelas suas muralhas, na nossa vida espiritual precisamos a cada dia 

edificar muros e portas de proteção ao nosso redor, ao redor da nossa família, ao redor do nosso 

ministério, ao redor dos nossos filhos. 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a)  Qual o significado de “portas” em nossa vida espiritual? O que elas representam em nossa vida?  

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Portas se abrem e fecham todos dias em nossas vidas, porque elas são tão importantes? 

b) Como Jesus pode nos ajudar a identificar a porta certa que devemos escolher? 

c) Como você pode ser uma porta de entrada do evangelho para outras pessoas? 

c) Como ajudar o irmão, a família, os mais próximos, a fechar as portas do pecado? Você faz isso? 

 

3– Checagem 

a)  Talvez você se encontre diante de uma porta, ou de várias portas, sem saber o que fazer, ou sem 

forças para fazer o correto, você não consegue fechar nem abrir as portas que precisa na sua vida. Já 

experimentou se prostrar diante daquele que pode abrir as portas da vitória e fechar as portas do 

fracasso: JESUS? Ele conhece seu coração e sua vida e está sempre pronto para ouvir o seu clamor. 

Hoje podemos orar por você! 



 

15 MINUTOS  

Como você fala de Jesus para seus colegas do trabalho? Para muitos cristãos, pode ser difícil 

expressar sua fé em determinados empregos, mas o fato é que nossas vidas acabam inspirando 

outras a procurarem por Cristo, devemos ser exemplo para os que ainda não conhecem a Deus. 

Despertar curiosidade nas pessoas pelo nosso modo de ser e agir, pode ser uma grandiosa porta 

para levar as pessoas a conhecer o Evangelho. 

 

10 MINUTOS 

 

Orar pelos pedidos do grupo. Orar pela igreja de Cristo, pelos menos favorecidos, doentes e pessoas 
com depressão. 
 

“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças 
por todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos 
uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. “ 
1 Timóteo 2:1-2 
 

 

https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/cristianismo-que-nao-influencia-o-meio-academico-tambem-nao-impressiona-diz-lider-universitario.html
https://www.bibliaon.com/versiculo/1_timoteo_2_1-2/

