
 

ASSUNTO DA SEMANA: Não consigo ouvir a sua voz? 

Curitiba, 05 de julho de 2020 

Objetivo do encontro: Perceber que quando não conseguimos ouvir a voz de Deus, quando a 

resposta que precisamos demora demais parecendo que Deus esqueceu de nós, Ele está sempre 

ao nosso lado cuidando, pois nunca se esquecerá de nós. 

 

Para o líder: Líder, neste momento que estamos passando com tantas dificuldades em vários 

segmentos da sociedade e também climáticos, onde a habilidade humana está se mostrando 

ineficiente para resolver, precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Conclame a sua célula 

para jejum e oração, participando desse tempo de clamor e intercessão por nossa nação. 

Compartilhe o devocional de 30 dias para que as pessoas façam com suas famílias ou promova 

reuniões virtuais de oração na sua célula. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Objetivo: Quando o silêncio toma conta de nós. 

Desenvolvimento: O silêncio é inquietante, muitas vezes até perturbador e considerado uma 

forma de desprezo ou até abandono. A ausência de uma resposta a algum questionamento nos 

deixa dúvidas do motivo de tal comportamento. Mas o que será que o silêncio de Deus quer dizer? 

Peça para cada participante falar sobre o silêncio de Deus em sua vida. 

Aplicação: Firmar nossa fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das 

coisas que se não veem. 

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Rompendo em fé 

2. Leia: Salmo 46 

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que? 

4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação 

5. Pela Graça de Deus 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM -  Pr. Paschoal Piragine Jr. 
Estou sofrendo Jó 26-31 

 
INTRODUÇÂO  

Algumas das dificuldades que Jó enfrentou nós também enfrentamos. Hoje vamos refletir no quão 

é difícil quando o Senhor demora a responder nossos questionamentos e orientações. Assim 

como podemos enfrentar as frustrações para os problemas que surgem, observando quais as 

respostas de Deus para nós nesse tempo:  

 

VI. NÃO CONSIGO OUVIR A SUA VOZ (Jó 30:20)  

Como Jó muitas vezes o cristão também precisa lidar com o silêncio do Senhor! A bíblia relata 

histórias como da mulher Cananéia (Mt 15: 21-28), que enfrentou o silêncio de Jesus clamando 

pelas ruas e persistindo na busca do socorro divino, nos ensinando assim que o silêncio de Deus 

é um convite à nossa busca. Outra história é da viúva persistente (Lc 18:1-8) que não desistiu até 

que sua petição fosse ouvida pelo juiz que não temia a Deus. Acaso Deus não fará justiça aos 

seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Abraão e Sara (Gn 12-21) também viveram dois 

grandes períodos de silêncio de Deus, num total de 25 anos, mas Abraão não desistiu porque 

experimentou algumas intervenções de Deus como na relação com seu sobrinho Ló, ou no 

encontro com Melquisedeque. Têm os discípulos que aprenderam a ter fé no Mestre em tempos 

de tempestade (Lc 8:22-25). Outros tantos personagens como Jacó e o anjo do Senhor, o cego 

de Jericó e etc. O Silêncio é um chamado de Deus a nossa busca e perseverança. 

 

VI. A VIDA NÃO É NADA DO QUE SONHEI (Jó 29:18-20)  

Como Jó muitos de nós já se deparou com situações inesperadas que nos consomem e não 

conseguimos ver um futuro. Só questionamos: Por que isso aconteceu? Mas a primeira resposta 

que a palavra de Deus traz para a razão de nossas frustrações é o nosso próprio orgulho (Pv 

16:1-2), ou seja, nos frustramos porque perdemos o controle que pensávamos ter. E quando o 

Senhor mexe em nossos planos, fechando algumas portas, revelando nossas fraquezas, nossa 

finitude, a futilidade de alguns dos nossos sonhos, nos frustramos. Essa era a grande diferença 

dos os homens e mulheres que estão citados na galeria dos heróis da fé (Hebreus 11: 13-16). A 

segunda resposta está na pergunta feita por Satanás ao Senhor: Por que Jó adora ao Senhor? 

Porque nós adoramos ao Senhor? O adoramos por ser Ele quem é: sua natureza, seu caráter, 

sua glória e seu poder. Paulo ensina em Rm 5: 1-5 que o fato de entendermos quem é o nosso 

Senhor e termos aceitado pela fé o que ele fez por nós, abre em nossa mente uma nova 

perspectiva de compreensão da vida, que envolve: paz com Deus, uma fé presente, se alegrar na 

esperança da glória e também no sofrimento.  

CONCLUSÃO 

A grande pergunta é: qual é o plano do Senhor para hoje? Desfrute hoje o que Deus preparou 

para você, pois o melhor ainda está por vir. Adore sempre ao Senhor, independente das 

circunstâncias. E é justamente estas duas motivações juntas que nos permitem enfrentar as 

frustrações e os sofrimentos em nossa história de peregrinação. 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que você entende como sendo silêncio de Deus? O que você acha que Ele esteja 

fazendo nesse tempo? 



b) Como as frustrações podem nos atingir na nossa caminhada com Deus?  

c) O que você descobriu sobre a “fé se demonstra também na persistência pela oração?   

 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a)  Porque a vida do cristão fica mais difícil quando Deus demora ou não responde as 

orações? O que devemos buscar e recuperar nesses tempos? 

b) Compartilhe uma experiência de frustração em que você aprofundou teu 

relacionamento com Deus.  

c) O que a palavra de Deus tem para nos ajudar a enfrentar estes tempos de frustração? 

d)  Por que é tão importante persistir quando Deus se cala? Como viver neste período? 

 

3– Checagem 

 a) Como você busca recuperar suas forças e coragem nos tempos de silêncio? De que 

maneira você percebe os vários sinais do cuidado do Senhor?  

 b) “Onde está a sua fé”? Você exercita sua fé quando a dor e o sofrimento parecem não 

terminar? 

c) Você consegue ser grato no tempo do deserto e lembrar de tudo o que Deus já fez na 

sua vida? 

15 MINUTOS  

Neste tempo de distanciamento social, vamos usar as ferramentas que temos a nossa disposição 

para falar do amor de Jesus, da salvação, da esperança que Ele nos dá. Que o Espírito Santo 

inspire cada um de nós a sermos mensageiros das boas novas neste momento de aflição e 

incertezas. Que a verdade da Palavra de Des possa ser levada ao nosso próximo.  

Uma célula de nossa igreja está fazendo uma campanha manas e manos, onde cada um escolhe 

o melhor horário para ligar pela vida de sua mana ou mano. Todo domingo o líder dispõe pelo 

WhatsAp a escala de oração. Tem sido uma bênção na comunhão da célula nesse tempo de 

isolamento.  

 10 MINUTOS 

Vamos orar por todos que estão sofrendo doenças, perda de emprego, problemas pessoais e 

familiares, depressão, que este momento de pandemia está trazendo. Orar pela nossa nação e 

governantes, que tenham discernimento e sabedoria neste momento de crise. Que a igreja de 

Jesus esteja cada vez mais em oração e clamor a Deus por tudo o que estamos vivendo. Para 

que nossos pastores sejam fortalecidos por Deus e possam cuidar e pastorear o seu rebanho. 


