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Tudo Sob Controle
Quebra-gelo (5 min)
Qual a sua reação quando recebe uma notícia ruim?
Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento
da Palavra.
Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.
Leitura Bíblica
Isaías 37:9-20
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min)
Quando você recebe uma notícia triste, qual sua reação? Falar
com sua mãe, com o melhor amigo ou com cônjuge? Entrar em
pânico? Chorar? Tomar remédio? Aqui, o rei Ezequias recebeu uma
notícia terrível: Senaqueribe enviou uma mensagem de intimidação,
lembrando a Ezequias o que o rei da Assíria fez com as outras nações
e pondo em dúvida o poder de Deus para salvá-lo.
A Assíria não era apenas poderosa, mas extremamente cruel
em suas conquistas. Que esperança Ezequias podia ter? Nenhuma, se
ele dependesse da sua capacidade, dos seus planos, das suas ações,
do seu exército ou qualquer outra coisa que vinha da mão humana.
Aparentemente, o exército assírio era invencível, e seu país estava
condenado.
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Infelizmente, a tendência humana é justamente enfrentar
as crises da vida procurando a solução que venha da mão humana.
Enquanto acreditarmos na nossa própria suficiência, nunca
procuraremos coisa alguma de Deus. Deus quer que cheguemos até
ele confessando nossa insuficiência e sua invencibilidade.
Foi exatamente o que Ezequias fez. Ele não fingiu que estava
tudo sob controle, que ele era capaz de resolver tudo, nem pediu ajuda
de mais alguém. Pelo contrário, ele procurou o Rei dos reis. Ezequias
reconheceu que Deus é soberano. Ezequias não creu em pensamento
positivo nem em energia boa. Ele creu no caráter onipotente e
onisciente de Deus.
Reflexão
1.

Em tempos de aflição, o que você faz antes de tomar qualquer
decisão: busca a orientação de Deus ou confia em sua própria
capacidade?

2. Assim como na história de Ezequias, Deus continua tendo o
controle sobre todas as coisas. Como essa realidade influencia sua
maneira de enfrentar o dia mal?
Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, compartilhar as necessidades de oração e interceder uns
pelos outros.
Tempo de Multiplicar (5 min)
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.
Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra
em nossas redes sociais e nosso site.
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