Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o
vosso coração.
De 20 a 25 de agosto
Pr Celso Martinez
Culto do dia 12/08 (noite)

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 outro auxiliar peça a ele para fazer.
Hebreus 3:1-19
•

Grandes mestres da música se caracterizaram por terem uma extraordinária audição, capaz de lhes permitir
distinguir sons os mais variados. A isto se dá o nome de “ouvido absoluto”.
• No entanto, para ouvir a voz de Deus não é necessário ter uma super audição ou um “ouvido absoluto”, uma
capacidade ímpar de perceber algo difícil e que só alguns podem percebê-la.
• Deus não é um Oráculo que só pode ser percebido por pessoas separadas e especiais. Na verdade, Deus tem enorme
prazer em ser ouvido, e para tanto se manifesta de muitas maneiras.
• Deus fala de muitas maneiras:
1. Deus fala com o homem através da Sua Palavra.
• Na Palavra temos a vontade de Deus explícita. Hebreus 4:12.
2. Deus fala com o homem através dos seus profetas.
II Cron. 20:20 Pela manhã cedo se levantaram saíram ao deserto de Tecoa; ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e
disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros; crede
nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos.
II Cron. 29:25 Também dispôs os levitas na casa do Senhor com címbalos, alaúdes e harpas conforme a ordem de
Davi, e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã; porque esta ordem viera do Senhor, por meio de seus profetas.
II Reis 21:10 Então o Senhor falou por intermédio de seus servos os profetas, dizendo:
3. Deus fala através da natureza. Salmo 19:1
• Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em
injustiça.
• Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lho manifestou.
• Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo,
sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inescusáveis; Romanos 1:18-20
4.
•
•
•

Deus fala através de Jesus. Hebreus 1:1-3.
Não obstante isso, as pessoas se endurecem hoje, assim como se endureceram no passado.
O episódio que serve de referência para este texto é Êxodo 17:1-7
O que faz um coração se endurecer, mesmo diante de contundentes manifestações do poder de Deus?

1.O coração se endurece por causa da incredulidade. Hebreus 3:12; 19.
•
•

Incredulidade não é simplesmente não crer, mas também não crer mesmo diante de evidências gritantes.
O povo de Deus viu, por 40 anos, a mão de Deus agindo, e mesmo assim não creu.

•

Há pessoas que são testemunhas oculares do poder de Deus na vida de um amigo, de um familiar, e mesmo assim
continuam não crendo.
João 12:37 E embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele;

2. O coração se endurece por causa do engano do pecado. Hebreus 3:13.
•
•
•
•

O pecado endurece o coração, assim como a marreta e o ponteiro endurecem as mãos do pedreiro.
O pecado não só engana como também endurece.
O pecado insensibiliza quanto à eternidade. Faz-nos duros quanto às verdades espirituais.
Faz-nos pensar que a vida se resume nesta dimensão, sem considerar que há uma eternidade para a qual precisamos
nos preparar.

3.O coração se endurece por causa do mau testemunho dos crentes.
Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, roubas os templos?
Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei?
Assim pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Romanos 2:2224.
4.O coração se endurece por causa do hábito.
•
•
•
•

Há pessoas que estão endurecidas porque se acostumaram com o evangelho. São pessoas que se habituaram à
convivência com os crentes.
Já sabem o que o pregador dirá. São capazes até de explicar o evangelho para os outros, mas elas mesmas não
são tocadas, porque estão acostumadas.
Há pessoas que não podem ver sangue e desmaiam. Um cirurgião, porém, é capaz de fazer várias cirurgias e
ver muito sangue, sem, contudo, se impressionar, pois se acostuma.
Muitos são capazes de ver um cadáver e ficar impressionados. O legista, porém, o faz como força da
profissão, e pode se acostumar.

5.O coração se endurece pela desobediência. Hebreus 4:6.
•
•
•

A Bíblia ensina que os que saíram do Egito não puderam entrar na Terra Prometida por causa da desobediência.
Hebreus 4:6.
Desobediência não é só deixar de fazer o que Deus manda, mas é também tentar fazer as coisas do nosso jeito.
A desobediência é construir um modelo de vida baseado nos nossos valores e conceitos.
Conclusão.

1. Você já percebeu Deus lhe falando de alguma forma?
2. Você reconhece que é possível ter o coração endurecido?
3. Como as verdades acima se aplicam a você?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.
Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos os membros . Cada pessoa é muito importante e necessária.
Bom estudo !

