ROTEIRO – Base 10/05/2020
MÃES QUE ROMPEM EM TEMPO DE CRISE
# 1 Samuel 1.1-18 #

INTRODUÇÃO:
Encontramos no livro de Juízes a triste realidade do povo de Deus, vivendo suas
crises, onde cada um fazia o que bem achava aos seus olhos fazer.
• Naqueles dias não havia rei em Israel.
• Era um tempo de anarquia, desgoverno e rebeldia espiritual. Mesmo assim Deus estava
no controle, agindo e construindo um futuro para a nação.
• Mesmo na crise, onde tudo parece perdido, vemos a mão de Deus agindo em favor do
seu povo.
I.

PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS ESTÁ PROCURANDO CORAÇÕES QUEBRANTADOS E
DISPOSTOS EM MEIO A CRISES
• Ana revelou algumas marcas de um coração que atrai a atenção de Deus.
1. Um coração inconformado com o fracasso:
• Ela experimentou frustração (1 Samuel 1.5);
• Ela experimentou humilhação (1 Samuel 1.6);
• Ela experimentou provações (1 Samuel 1.7).
2. Ana revela um coração quebrantado diante de suas impossibilidades (1 Samuel 1.10).
• Gente quebrantada não tem tempo a perder diante da crise (1 Samuel 1.9-10).
3. Corações quebrantados abrem portas para a fé (1 Samuel 1.11).
• Ana revela a fé irresistível. Ela está decidida a oferecer a Deus o resultado, o fruto
da fé. Ela queria gerar um filho para Deus.
§ O que é um coração quebrantado?
§ Como está o seu coração nesse tempo?

II.

PRECISAMOS ENTENDER QUE EM TEMPO DE CRISE PODEMOS EXPERIMENTAR O
SOBRENATURAL DE DEUS (1 Samuel 1.17-18)
1. Precisamos olhar e entender os processos de Deus na história do seu povo (Jeremias
20:7-9).
• Ana, mulher cheia de graça, é usada por Deus para romper um ciclo de crise e
desgraça no meio do povo de Deus.
2. Mesmo vivendo a vergonha, a dor e a humilhação, Ana não desiste de seu sonho.
(1Samuel 1.7-10).
• Encontramos na vida de Ana, um Deus que responde as orações em tempo de
crise (1Samuel 1.10-13).
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3. Podemos aprender que, mesmo em um lar dividido e cheio de lutas, é possível
escolher lutar por nossos sonhos (1 Samuel 1:2-6).
§ Você crê que Deus pode operar os mesmos milagres nos dias atuais?
§ Como as nossas atitudes podem impactar outras vidas?
III. EM TEMPO DE CRISE, DEUS PRECISA ENCONTRAR CORAÇÕES DECIDIDOS A LUTAR POR
SUAS FAMÍLIAS
1. Mesmo em meio às crises a família pode gerar filhos que farão toda diferença no meio
da nação (1 Samuel 1:24-28).
2. Precisamos entender que as vitórias em tempo de crise, produzirão um louvor que
glorificará a Deus (1 Samuel 2.1-10).
§ Você está disposto a entregar seus filhos para que Deus faça deles a
diferença na sua nação ou em outras?
§ Você está disposto a ser este “filho” que vai fazer a diferença onde está?

CONCLUSÃO:
VOCÊ PODE SER RESPOSTA DE DEUS PARA UM TEMPO DE CRISE
1. Não abra mão de seus sonhos;
2. Faça de suas vitórias um altar de adoração e louvor a Deus;
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PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração Abertura: 5min |
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | Oração Final.

