1. ASSUNTO DA SEMANA: Batalhas do coração de quem ora
Curitiba, 14 de março de 2021
Objetivo do encontro: refletir sobre as batalhas enfrentadas pelo coração daquele que ora ao Senhor!
Para o líder: Confie somente no Senhor e entregue a Ele todas as situações da sua vida! Ele é quem luta por você e
pode te dar a vitória sobre qualquer circunstância, mesmo as mais adversas! Creia no poder da oração!

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
O Senhor que dá vitórias!
Objetivo e aplicação: Líder, peça aos membros da sua célula para contarem sobre as vitórias concedidas pelo Senhor!
E como Ele foi glorificado por meio delas!

20 MINUTOS
1. Deus somente Deus: https://www.youtube.com/watch?v=2WUzUHU776I
2. Leia: Salmo 9:1-10, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê?
3. Em oração, agradeça ao Senhor pelas vitórias que Ele concedeu em sua vida!
4. A ti ó Deus fiel e bom Senhor: https://youtu.be/LXFiUO4mOQY

O RESUMO DA MENSAGEM: Batalhas do coração de quem ora
2Rs 19:14-19 – Pr. Paschoal Piragine Jr.
INTRODUÇÃO
Às vezes quando lemos na Bíblia a respeito dos milagres de Deus em resposta às orações, imaginamos que os mesmos
ocorreram sem intensas batalhas na fé de quem ora. Mas esta não é a realidade descrita nas escrituras. Ezequias
enfrentou batalhas do coração enquanto orava e tentava caminhar pela fé nas promessas de Deus. Vejamos quais
foram as batalhas do coração de Ezequias, homem de fé e oração!
I. Por que eu? (2 Rs 18.5-6): Ele começou a reinar com 25 anos e fez uma profunda reforma religiosa, trazendo o
povo de volta ao Senhor. Mas quando ele conseguiu implementar todo o propósito de Deus para o seu povo, ao invés
de uma bênção, parecia que uma desgraça caiu sobre o povo, pois o rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades
fortificadas para conquistá-las (2 Crônicas 32:1). As batalhas fazem parte da vida. Se você está começando sua
jornada de oração certamente será tentado a parar de orar, a parar de crer quando lutas intensas vierem. Mas saiba, é
melhor atravessar a tempestade com aquele que tem autoridade sobre ela do que sozinho. Não desanime!
Você já passou por alguma situação que o fez questionar se valia a pena ser fiel ao Senhor? Como conseguiu
permanecer na fé, meio em meio às dificuldades?

II. Fé ou radicalismo religioso (2 Rs 18.22): A segunda batalha no coração de Ezequias está expressa nas palavras
ditas pelo General Assírio. “Você está confiando em Deus?” Uma das bases do avivamento promovido por Ezequias
tinha a ver com o retorno à palavra e ao culto sem idolatria. Certamente muita gente não gostou da ação do rei. E é
justamente a fidelidade de Ezequias que está em cheque. Como se dissesse: “Você não é um homem de fé, é só um
radical religioso”. E o que está acontecendo é consequência deste radicalismo. As vozes exteriores e quem sabe
interiores estarão a nos dizer: “Não precisa levar tão a sério a palavra de Deus”. Mas se Ezequias tivesse flexibilizado,
certamente não teria visto o milagre, resposta a sua oração, quando o anjo do Senhor defendeu Jerusalém e o exército
assírio foi dizimado sem qualquer batalha. Antes do milagre, sempre vem a prova da nossa fé. Fique firme!
Você já teve a sua fé questionada ou julgada? Alguma vez, pessoas te disseram que não precisava levar tão a sério
a palavra de Deus? Compartilhe essa experiência com o grupo.
III. Isto é castigo (2 Reis 18:25): A terceira batalha no coração de Ezequias veio das palavras do inimigo, que
poderiam ser resumidas assim: “Isto é castigo de Deus para você”. É verdade, Deus disciplina os seus filhos e os
conduz à santidade. No entanto a sua disciplina inicia-se com o falar do Senhor amoroso ao nosso coração e não com
o mal sobre nossa vida. Vencemos a batalha com a nossa intimidade amorosa, pois o amor afasta todo o medo.
Você, como Ezequias, já enfrentou batalhas no coração causadas pelas “palavras” do inimigo? Como conseguiu
vitória sobre elas?
Conclusão: Mesmo que você esteja enfrentando batalhas do coração enquanto ora e tenta caminhar pela fé nas
promessas de Deus, não ouça a voz do inimigo! Pelo contrário, ore ao Senhor, reconheça quem Ele é e apresente sua
causa. Ouça somente a voz do Senhor e confie em suas promessas.
Checagem: Você tem levado a palavra de Deus a sério ou tem flexibilizado os valores cristãos? Você tem vencido as
batalhas do coração enquanto ora e tenta caminhar pela fé nas promessas de Deus? Você tem ignorado a voz do
inimigo? Tem ouvido a voz do Senhor e confiado em suas promessas? Que toda a sua confiança esteja depositada
somente no único que é digno de toda confiança, Jesus Cristo, nosso Senhor!

Ore ao Senhor pedindo intrepidez e coragem para evangelizar mais e mais pessoas. Conte às pessoas sobre o que o
Senhor tem feito em sua vida, a fim de glorificar o Seu nome!

Oremos: Pela campanha “Orações mudam histórias”, pela liderança da nossa igreja e pelos demais membros. Oremos
pelo avivamento da igreja do Senhor e para que o Senhor nos livre das ciladas e sedução do inimigo das nossas almas!
Continuemos a orar pelos irmãos da igreja que possui algum membro de sua família com covid-19 ou mesmo aqueles
que perderam um ente querido para essa doença, para que o Senhor conforte os seus corações e cure esses enfermos.

