
 

IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA 

Estudo das Células 

 

Estudo 06 – O DEUS QUE SOCORRE O SEU POVO 

 

Estudo 06 – O Deus que Socorre o seu Povo (semana 19 a 25/04/2020) Página 1 

 

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): 2º Crônicas 20.14-20 

 

O episódio que trataremos, relata a vitória do povo de Deus contra os seus inimigos Moabe, Amom e os Meunitas 

que se uniram e vieram invadir Jerusalém. Vemos quão lindo e emocionante foi a vitória do povo de Deus e a 

intervenção divina. Este é o Deus que socorre o seu povo e que nos dará vitória sobre o inimigo que temos 

enfrentado. Sendo assim, de acordo com o texto que lemos, quando Deus socorreu o seu povo? 

 

Deus socorreu o seu povo... 

 

1. Quando o rei decretou um dia de JEJUM e ORAÇÃO (2º Crônicas 20.3-4). O rei Josafá convocou um jejum 

para todo o reino de Judá quando foi ameaçado pelos inimigos e buscou ao Senhor. E Deus atendeu ao seu 

clamor. Ora, se cremos que Deus não muda e não mudou, então podemos crer também que Deus ouviu o clamor 

do Brasil e recebeu as nossas orações. A solução dessa crise já está a caminho! Nós Venceremos! 

 

2. Quando o povo se HUMILHOU diante do SENHOR (2º Crônicas 20.5,6;12-13). O rei Josafá, na sua oração, 

humilhou-se perante o Senhor e reconheceu: não temos força para resistir e não sabemos o que fazer! E Deus 

ouviu o rei Josafá! Não é mais tempo de ficar duvidando e discutindo se Deus existe ou não. Não é mais tempo de 

ficar achando que somos alguma coisa e que não precisamos de Deus. É tempo de nos humilharmos diante do 

Senhor, de orarmos e rendermos a nossa vida a Ele! 

 

3. Quando o povo decidiu DAR OUVIDOS À VOZ do Senhor (2º Crônicas 20.14-15). A nação de Judá estava 

alarmada, assustada e amedrontada pela ameaça dos inimigos que estavam chegando às suas muralhas. Jerusalém 

estava prestes a cair nas mãos dos inimigos. Mas ali tinha um rei que soube orientar o seu povo e levou a todos a 

ouvirem a voz, o comando e as orientações do Senhor. Isso foi determinante para a vitória de Judá! Eles venceram! 

E cremos que nós também venceremos com o Senhor e a força do Seu Poder! 

 

CONCLUSÃO: Deus socorreu o seu povo quando rei Josafá decretou um dia de jejum e oração, quando o povo se 

humilhou diante dele e quando decidiu ouvir a sua voz. Deus está pronto para socorrer o seu povo hoje também! 

 

 Para Reflexão: Você crê que Deus socorre o seu povo em tempos de aflição? Como você pode provar que 

Deus socorre o seu povo? 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: Você está disposto a jejuar e orar, a se humilhar e a ouvir a voz de Deus? Você tem 

dificuldade com algumas destas atitudes? 

 Para Indicação: Leia “Manual Bíblico do Jejum” (JB Carvalho) – temos em nossa Bookstore para vender 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 


