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homem interior". É assim que Deus costuma falar conosco, em nosso interior.

Líder: Dê preferencia a realizar a CÉLULA ESPECIAL desta semana, caso
não seja possível, utilize esta revista.
Quais tem sido as principais dificuldades que nosso país tem passado?
Porque nosso país tem passado estas dificuldades?
Estamos enfrentando tempos difíceis em nosso país, nossa política, economia,
educação, segurança estão em ruínas. O desemprego tem afetado muitas
pessoas. Em meio a tudo isso pensams, porque passamos por isso Senhor? Eu
creio que isso tudo é parte do juízo do Senhor sobre a nossa nação! Nosso país
têm se desviado de Cristo, deixaram Deus de lado nas escolas, e colocamos
muitas atividades no lugar de culto a Deus.
Seja sincero, você já fez algo errado para se beneficiar? Já colou em prova,
já aplicou em pirâmides para enriquecer, já jogou jogos de azar?
Nossa vontade de enriquecer facilmente muitas vezes nos afasta de Deus, e
esse mal na política fez com que chegássemos na situação atual do país.

Você já ficou desanimado por não conseguir fazer aquilo que Deus ensina?
Já se sentiu quebrado, desanimado, fraco?
Na profecia de Isaías: "Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida
que fumega" (Isaías 42:3).
Talvez você tenha chegado a esse ponto de quebradura. Você tem vivido como
servo fiel, orado com diligência, e conhece a voz de Deus. Teve vitórias no
passado, e ama profundamente o Senhor. Mas agora se quebrou em
profundidade, e está ferido como nunca antes na vida, e não consegue sequer
orar. E você pensa, "Busquei a Deus fielmente, me aprofundei na Palavra, orei
com fervor. Mesmo assim essa provação caiu sobre mim sem nenhum motivo, e
agora a minha alma está abatida como nunca vi igual na vida".
E nesse momento nem tem mais lágrimas. Sua aparência e sua sensação são de
desgaste, desencorajamento, de rejeição e solidão. Como Elias, você se curvou
sob uma árvore de zimbro; está inerte e sofrido, se agarrando à vida. Deus não
quer que você perca sua fé, Ele não quer que tudo o que você viveu com ele e
todos os testemunhos do seu poder, suas curas e tudo mais, se percam. Deus
quer te dar um novo ânimo.

Como podemos superar nossas crises pessoais?
Jesus é a única saída que temos, o único caminho a ser seguido para que
possamos viver uma vida segundo a vontade do nosso Deus!
Líder: Leia Isaias 42:1-4 e pergunte: De quem o profeta Isaías está falando
neste passagem?
Essa passagem trata de Jesus, sabemos disto pelo texto de Mateus 12:15-21.
Como Jesus nos ensina, de que maneira Jesus tem falado com você?
Os fariseus tinham acabado de promover um concílio planejando como poderiam
matar Jesus, tudo porque Ele havia curado um homem de mão ressequida no
sábado. Mateus conta que "Jesus, sabendo disto, afastou-se" (12:15).
Foi esse espírito terno, diz Mateus, que revela o cumprimento da profecia de
Isaías: "Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz"
(Mateus 12:19). Isaías estava dizendo basicamente, "O Salvador não virá para
forçar alguém a entrar em Seu reino. Não virá como uma personalidade
barulhenta, exaltada, dominadora. Não, Sua voz será ouvida mansa, suave – no
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Qual é a maneira de Deus para sermos reconstruídos? Como reacender
nossa chama ou a chama de alguém que está assim? (Líder peça para que
cada membro dê uma idéia de como reacender essa chama)
Líder Leia 1 Reis 19:11-13 – Deus não veio no forte vento, nem no terremoto e
menos ainda no fogo, mas Deus era a voz suave que falou a Elias.
Deus conhece exatamente o tipo de palavra que você necessita quando está
quebrado. E não é uma palavra de condenação, não é uma palavra dura, não é
um sermão fervendo. Eu creio que nessa passagem o Senhor está dizendo:
"Quando você está aniquilado pelas provações, não te tratarei com dureza". Não,
Elias necessitava uma palavra suave e de bondade. "Depois do fogo (veio) uma
voz mansa e delicada" (19:12). Essa mesma voz delicada, mansa e suave vem a
nós hoje, do coração do Pai. E a sua mensagem é a mesma: "Vistes que...o
Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo" (Tiago 5:11). Não acredite
na mentira de que você vai ser esmagado. O diabo não terá a palavra final.
O Senhor diz: "Não importa o quão quebrado se sinta, não permitirei que
você seja esmagado. Não permitirei que o fogo se apague. O Meu Espírito
soprará sobre as cinzas, e as tuas chamas por Mim voltarão". (Líder ore
com todos os membros impondo as mãos sobre eles)
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