
ASSUNTO DA SEMANA: RAZÕES PORQUE NÃO OUVIMOS A VOZ DO SENHOR 

Curitiba, 21 de novembro de 2021 

 

Objetivo do encontro: Resgatar o ouvir ao Senhor, estar preparado para aquilo que Ele deseja que realizemos e 

tomemos como ações. Acima de tudo, disponíveis para seguir fielmente sua palavra, pois Ele tem o melhor para todos 

nós, desde que estejamos abertos e disponíveis. 

Para o líder: Como está a sua célula para uma multiplicação? Ela cresceu? Ela está do mesmo jeito que começou? 

Lembre-se sempre da missão da célula e de ser naturalmente uma ferramenta de evangelismo. Como estamos 

fechando mais um ano, leve uma reflexão a todos os membros da célula, quanto a evangelização e a necessidade de 

multiplicação. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Vamos nos conhecer um pouco mais? 

Dinâmica: Peça que cada um conte sobre sua profissão ou sua rotina diária, compartilhe a sua vida cotidiana. Além 

disto, peça que fale sobre os problemas diários que passa, como: trânsito, pessoas que as vezes pegam no pé, 

atividades difíceis, entre outras. A ideia é que possamos conhecer os nossos irmãos de célula, entender suas 

dificuldades e estarmos também orando uns pelos outros. 

1. A Jesus Cristo contarei tudo https://www.youtube.com/watch?v=vJRu69J8cvo  

2. Leia: Salmo 55, qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por quê? 

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

4. Seu Nome é Jesus https://www.youtube.com/watch?v=Kh0ZaPR4vmI  

O RESUMO DA MENSAGEM: RAZÕES PORQUE NÃO OUVIMOS A VOZ DO SENHOR 

Jeremias 37:16-21 – Pr. Paschoal Piragine Jr 

 

INTRODUÇÃO  

Nesta mensagem, vemos que o rei Zedequias não tinha a disposição e a coragem de ouvir o que Deus tinha para ele. 

Contudo, ele desejava ter a palavra do Senhor para a sua vida, mas não tinha o temor quanto ao Senhor. Então, a 

questão que se têm é: “Por que ele não ouve o que o Senhor lhe fala? Por que não obedece aos conselhos do Senhor 

para sua vida? ”. Por meio deste estudo, procuraremos ver quais as razões pelas quais não nos dispomos a ouvir e a 

obedecer ao Senhor: 

 

I. A voz do Senhor não é condizente com a nossa própria vontade: É interessante como muitas pessoas cometem o 

mesmo erro, acham que seus sonhos são a melhor opção para as suas vidas, mas se esquecem que muitos deles estão 

pautados em rotas de destruição. Cada vez que o Senhor nos fala é como se ele nos mostrasse o caminho da vida e o 

https://www.youtube.com/watch?v=vJRu69J8cvo
https://www.youtube.com/watch?v=Kh0ZaPR4vmI


da morte e temos de decidir qual deles seguir, por isso se o Senhor estiver falando ao seu coração, não lute contra a 

sua voz pois é loucura. 

O que significa desgraça eterna? E por que a desgraça eterna está ligada a uma rota de destruição? O que 

significa o Senhor estar falando ao seu coração? Como você escuta Ele? 

II. A voz do Senhor não é condizente com o que praticamos: As nossas ações e atitudes também nos impedem de 

ouvir a voz do Senhor. Quando nos vemos em dificuldades corremos a clamar à Ele e até mesmo fazemos entregas de 

fé, mas quando as coisas começam a melhorar, voltamos a ter as mesmas ações, por isso nos tornamos detestáveis 

aos Seus olhos. Nunca ouviremos a voz do Deus, se não permitirmos que ele mude o que precisa ser mudado em 

nossas atitudes. 

O que significa sua atitude não estar condizente com o que Deus deseja? Como você sabe ou sente que não 

está condizente?  

III. Damos mais valor a outras vozes do que a voz do Todo Poderoso: Quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus 

porque nos agarramos a esperanças humanas de algo novo que virá naturalmente, quando o Senhor tem nos falado 

o contrário. É uma loucura deixar de confiar em Deus para confiar em forças, quais que sejam possam intervir a nosso 

favor quando Ele nos fala que é a nossa única esperança.  

Como podemos entender a questão de ouvir outras vozes? Quais ou quem são, estas outras vozes? Como 

podemos nos focar somente na voz do Senhor?  

IV. Endurecemos os nossos corações diante dos sinais de Deus: O problema é que tememos mais aos homens do que 

a Deus. O coração não se endurece somente por causa do medo, mas também por causa do orgulho de quem somos, 

das nossas palavras empenhadas e da nossa posição social. Veja quantos são os sinais de Deus em sua vida e pare de 

resistir. 

Para você, o que significa endurecer o coração? E ser quebrantado? É fácil parar de se importar com a opinião 

dos outros? Como valorizar aquilo que Deus tem para nós? 

Conclusão: 

Vimos que é uma loucura não ouvir a voz do Senhor, aprendemos que as vezes não ouvimos a sua voz porque: não é 

concordante com a nossa própria vontade, não condiz com o nosso estilo de vida, por darmos mais valor as outras 

vozes que soam ao nosso redor e porque temos endurecido o nosso coração diante dos sinais de Deus. Que hoje, seja 

o dia em você vai ouvir a voz do Senhor.  

Checagem:  

As mãos do Senhor estão preparadas para mexer com os exercítos do mundo, tem poder para transformar tudo e 

todos, fala conosco o tempo inteiro e a todo momento, porém é necessário estar disponível e disposto a escutar. O 

que lhe faz ficar surdo a tudo que Deus tem para sua vida? Você está pronto para além de escutar, também viver e 

fazer aquilo que o Senhor está lhe pedindo? O que lhe falta? 

Que tal convidarmos os nossos alvos de oração, para um café de final de ano, um churrasco ou um simples bate-papo. 

Pedir que cada um comente sobre suas vidas ao longo de 2021 e se dispor em um grupo de oração para 2022. 

Pense em levar convidados para o Nataleluia e que é um momento impar para evangelização.  

Oremos: Pelo Pr. Paulo Davi, para que Deus esteja à frente de sua saúde, cuidando e curando. Por todos os ministérios, 

voluntários, pessoas que estão envolvidas com o Nataleluia, que sejam protegidos pelas mãos do Senhor e que tenham 

toda a disposição para os ensaios e a grande evangelização que há de vir. Pela nossa nação, pelos meses que estão 

por vir e que a epidemia do Covid não volte mais. 

 

 

 



Link para confirmação de presença: https://bit.ly/3mHbdal 
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Link para inscrição: https://bit.ly/ccnpresencial  
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