
ASSUNTO DA SEMANA: Batalhas do coração de quem ora 

Curitiba, 21 de março de 2021 

 

Objetivo do encontro: Estamos vivendo situações que podem estar confrontando nossos sentimentos e nossa fé em 

Deus, a palavra desta semana é para trazermos uma consciência ao nosso povo, que Deus está trabalhando, mesmo 

quando tudo está indo contra as nossas orações, jejuns e palavras recebidas. Para que o nosso povo fique firme nas 

promessas e que o nosso Deus está cuidando de nós. 

Para o líder: Durante a campanha de oração, temos as unidades de oração, há uma ou mais unidades em sua célula? 

Estimule ao pessoal para manterem essas unidades, para que possamos estar plenamente aclamando ao Senhor, por 

todas as situações que estamos passando. Lembre para que cada um se proteja contra as contaminações da Covid, 

mas também para que cuidem e protejam ao próximo, evitando aglomerações e encontros que não sejam necessários, 

contudo mantendo-se firme nos contatos online (via WhatsApp, celular, entre outros), para compartilhar seus anseios, 

testemunhos, orações ou simplesmente para estarem juntos virtualmente.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Vamos abençoar o nosso irmão?  

Peça que cada participante escolha 3 palavras para sua vida e as escrevam em uma folha ou no chat da sua 

videoconferência. O irmão que estiver ao seu lado, pegará estas 3 palavras e fará uma frase de benção, que trará uma 

mensagem para animar e trazer vitória sobre a vida do seu irmão. Faça com que todos participem, reúna esta 

coletânea de frases e em alguma célula futura, relembre estas frases. 

1. Sou feliz com Jesus https://www.youtube.com/watch?v=S2XY7b_MVmI    

2. Leia: Salmo 116, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê? 

3. Em oração, lembre de todas as bençãos recebidas na semana e agradeça à Deus por tudo 

4. Ele vem para te salvar https://www.youtube.com/watch?v=fN6nbVCpdUA    

O RESUMO DA MENSAGEM: Batalhas do coração de quem ora 

2 Reis 19:14-19 – Pr. Paschoal Piragine Jr. 

 

INTRODUÇÃO  

Para a continuação do estudo das “Batalhas do coração de quem ora”, lembramos o que vimos na semana anterior 

que, quando oramos, muitas vezes conflitos vêm sobre a nossa vida, como tentações que tentam quebrar e esmorecer 

a nossa fé, trazendo dúvidas a respeito do que pedimos, nos fazendo questionar por que isso acontece conosco. E os 

ataques do inimigo à nossa convicção nos fazendo acreditar que é apenas radicalismo religioso ou castigo de Deus 

para nós. Então, hoje iremos ver outros questionamentos que fazem parte destas batalhas durante nossas orações: 

https://www.youtube.com/watch?v=S2XY7b_MVmI
https://www.youtube.com/watch?v=fN6nbVCpdUA


IV. Sua fé infantil engana as pessoas (2 Reis 18:29-30): Muitas vezes, a batalha que vem em nosso coração (tal qual 

de Ezequias), é refletida na acusação de que a nossa fé é infantil, desconectada da realidade, acreditando ser pura 

utopia. Interiormente, o inimigo vem e diz “Confie em Deus, mas não perca o senso da realidade pois se fizer isto você 

se engana e engana quem o segue”.  Lembre-se que na perspectiva da terra já sabemos que estamos derrotados, mas 

na perspectiva do céu (de DEUS) sabemos que contamos com recursos ilimitados. A nossa fé não é infantil por estar 

desconectada da realidade, mas a nossa fé está ligada a um Deus acima de tudo racional e natural. Se nos rendermos 

aos problemas, o caminho de fato será a morte; agora se nos acolhermos ao nosso Deus e escolhermos a vida, não 

existirão dúvidas durante as batalhas, mas certezas sobre as bençãos e resultados que Deus nos dará.  

O que é fé para você? Mesmo quando a realidade e lógica se mostram desafiadoras, a fé pode mudar tudo?  

O que significa para você, a seguinte frase: “Não olhe para o tamanho do gigante, mas olhe para o tamanho do seu 

Deus”. 

 

V. Profecias e sinais são mera casualidade (2 Reis 19:5-7): Muitas das promessas de Deus têm que ser guardadas e 

aguardadas com fé, pois não se cumprem imediatamente. Ocorrem no tempo necessário para acontecer. Pois a 

essência do andar pela fé é aprender a caminhar nesta vida não por aquilo que vemos ou deduzimos logicamente, mas 

pelo discernir do Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. Os vitoriosos são aqueles que não 

se deixam levar pelas batalhas da alma, mas continuam firmes em sua jornada de fé. 

Todas as promessas de Deus se cumprem imediatamente, logo após a sua oração? O tempo de Deus é o mesmo 

tempo dos homens?  

O que significa para você: “Andar pela fé e não pelo que se vê”. 

 

Conclusão: 

O homem de Deus que caminha pela fé, tendo os seus pés na terra, mas com os olhos no céu, crê em um Deus todo 

poderoso que muda tudo, que vai escrevendo a sua história, sendo sustentados pelas suas orações ou pela fé que 

vivencia. Lembre-se: “Deus é tremendo”! 

 

Checagem: Quantas foram as intervenções do Senhor em sua vida? Então, o seu coração ainda tem duvidado de suas 

próprias orações? Como está a batalha de seu coração quanto aos seus pedidos e aquilo que você tem vivido?  

 

Vamos seguir o pedido do pastor Alexandre Budal, mande uma mensagem da seguinte forma: “Eu estou orando por 

você! ”, encaminhe para a pessoa que você sente que tem que orar por ela, por suas necessidades ou pelo encontro 

da mesma com Jesus. 

Vamos aceitar o desafio das unidades de oração? Vamos convidar mais 2 ou 3 pessoas (ou mais se conseguir), marcar 

um horário e iniciarmos um clamor ao Senhor, para que o extraordinário de Deus venha a acontecer em nossa vida, 

na vida daqueles com quem nos importamos e sobre o nosso país. 

Oremos: Continuemos em oração pela campanha “Orações mudam histórias”. Também, continuemos orando pelos 

enfermos com Covid-19, lembre-se de familiares, amigos, colegas e conhecidos, para que Deus traga cura e 

recuperação. Pelas pessoas que estão em depressão, para que haja um renovo psíquico e que Jesus encaminhe uma 

palavra ao seu coração, para que lhe anime e de forças. 


