
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br  
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir 
para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais 
gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Lucas 18:1-8 

• Esta é uma parábola muito específica. O motivo é claro: O dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. 
18:1 

• O Senhor Jesus fala de um juiz iníquo, que não temia a Deus nem respeitava o homem, bem como de uma 
viúva carecendo de solução em face de uma injustiça. 

• Mesmo não respeitando ninguém o juiz a atendeu, por sua insistência, e o Senhor indaga: Não fará Deus 
justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? 

• Esta é a questão que nos leva à reflexão: Por que Deus nos faz esperar? 
• Esperar não é fácil, sobretudo quando temos uma necessidade urgente.  
• Às vezes o Senhor responde a nossa oração com um sonoro Não, outras vezes Ele diz Sim,  mas há situações 

para as quais Ele diz Ainda não, ou Espere. 
• Não somos os únicos e nem seremos os últimos que se sentem abatidos diante da aparente demora de Deus. 
• O salmista disse: Estou cansado de clamar; secou-se-me a garganta; os meus olhos desfalecem de 

esperar por meu Deus. Salmo 69:3 
• Por que, então, Deus nos faz esperar? 
• 1.  Deus nos faz esperar porque a espera filtra nossos motivos. 
• O desafio é de orar sempre sem nunca desfalecer. 
• Motivos periféricos nos levam a fazer pedidos periféricos, que logo desaparecem. 
• Uma pessoa que entra em uma fila para pagar uma conta que vence em 10 dias, não terá a mesma motivação 

de quem está em uma fila para um transplante. 

2. Deus nos faz esperar para provocar nossa determinação.  

• A viúva pedia dia e noite. Era incansável no seu pedido. Havia determinação, e foi esta a razão de ter sido 
atendida: Como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune 
muito. 18:5 

• As vezes pensamos que oramos muito, mais desanimamos e perdemos na prova do tempo. 
• Isaque orou por 20 anos para que sua esposa lhe desse um filho. Veja Genesis 25:19-21, 26. 

3. Deus nos faz esperar para disciplinar a nossa fé. 18:8 

• Há uma pergunta perturbadora: Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? 
• Jesus está apontando para um tempo em que as pessoas serão cristãos nominais. Levantam uma placa, mas 

não tem conteúdo. 
• A espera filtra nossos motivos, encoraja a nossa determinação, mas também disciplina a nossa fé. 

4. Deus nos faz esperar porque às vezes é a única coisa a fazer. 

• Assim como aquele injusto juiz fez justiça a viúva, por sua persistência, muito mais Deus nos fará justiça, ainda 
que nos faça esperar. 

• Há situações na vida, que não exigem de nós outra coisa que não seja esperar. 

Por que Deus nos faz esperar 

De 06 a 11 de julho 

Pr Celso Martinez 

                   Culto de 28 de junho 

 



• Esperar com paciência é um exercício difícil, mas que precisa ser executado com firmeza e fé. 

Conclusão: 

1. Como você enfrenta a espera por uma resposta de Deus? 
2. Há alguma situação na sua vida que tem lhe desafiado a esperar? 
3. Você está disposto a descansar em Deus e esperar Nele de todo coração, orando com fervor? 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


