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objetivos
•
•

EVIDENCIAR QUE A ORAÇÃO DEVE SER A POSTURA DO CRISTÃO DIANTE DAS CRISES
DESTACAR A SOBERANIA DE DEUS SOBRE TUDO E SOBRE TODOS.

textos base: ISAIAS 36. 13-22

desenvolvimento
O texto bíblico, mostra o momento de extrema pressão que Ezequias, rei
de Israel, sofre diante da terrível ameaça de Senaqueribe, rei da Assíria.
Senaqueribe era um rei cruel, que possuía um poderoso exército, e fazia
questão de expor suas vitórias com intuito de amedrontar as nações que
pretendia dominar.
A advertência aconteceu por meio de uma carta que alertava o povo de
Israel com as seguintes ameaças: o povo iria perder suas terras; o povo iria se
alimentar das próprias fezes e urina; o Deus de Israel seria destruído.
Como aplicação, devemos entender que essa carta de Senaqueribe, são
como as dificuldades que enfrentamos em nossos dias, que muitas vezes nos
levam a momentos de extrema tristeza, desespero e medo, assim como o rei
Ezequias se encontrou.
Diante disso, Ezequias, homem temente a Deus, íntegro, preocupado com
seu reinado e com a população, resolve ir ao templo para buscar a Deus.
Deus ouve a oração de Ezequias, e o responde através da boca do
profeta Isaías, declarando três palavras proféticas que foram liberadas hoje
para a vida da igreja!
Devemos crer e guarda-las, mesmo que o cenário seja caótico e cruel.
1) O inimigo não tem poder para entrar no seu território. Seu território, sua
casa, sua família, foram dadas por Deus, e nenhuma flecha ira atingi-los!
2) Sobre as nossas provisões, Deus declara que comeremos o melhor desta
terra, e até mesmo daquilo que não plantamos, iremos colher e desfrutar!
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3) O Deus que servimos, é o único Deus e Senhor, capaz de fazer todas as
coisas. Foi assim que todo exército de Senaqueribe foi morto, por ação do
anjo enviado pelo Senhor.
PERGUNTA 01 – Na vida, nos deparamos com situações difíceis, e por vezes não
conseguimos perceber e entender a vontade de Deus. Como você costuma agir diante dos
desafios e tempos de crise?

PERGUNTA 02 – Sabemos que a oração é o caminho que o cristão deve tomar
diante de todas as circunstâncias. Você tem desfrutado dessa ferramenta?

PERGUNTA 03 – O que você pensa e entende a respeito da soberania de Deus?
Acredita que ele é capaz de fazer tudo?

PERGUNTA 04 – Se você crer que Deus é poderoso para realizar todas as coisas,
porque muitas vezes temos uma postura morna no ato da adoração, no ato da oração?

PERGUNTA 05 – Você precisa de ajuda?
Conclua com um tempo de oração pelas famílias da igreja, pela visão da
igreja, pela liderança, para que Deus continue aquecendo o coração da igreja,
nos livrando de toda incredulidade.

avisos
▪
▪
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