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E quando Deus não faz  
o que esperamos? 

Baseado no livro “O Deus esquecido” – Lucas 11.13 – Parte 2/7 
 

SENTIR 
 

Você já orou para ser cheio do Espírito Santo e não aconteceu nada?  
 
APRENDER 

 
O medo de um eventual fracasso divino nos leva a “fazer menos” em 

relação a Deus. Pedimos menos, esperamos menos, e nos satisfazemos com 
menos porque temos medo de pedir mais ou esperar por mais.  
 

Chegamos a ponto de nos convencer de que não queremos mais 
nada de Deus — que já temos tudo o que precisamos ou poderíamos desejar 
dEle. Porém, avaliemos nossa vida. Será que é assim mesmo? 
 

Leiam juntos o texto de Lucas 11.13. Será que Deus fica desapontado 
ao ver como seus filhos evitam um relacionamento com o Espírito Santo? 
Temos medo de que Ele não faça o que esperamos? 
 

Agora vejam o texto de Atos 2.38. O que Pedro diz ali? Vejam que, 
em Lucas, aprendemos que Deus prometeu conceder Seu Espírito a todos 
aqueles que o pedirem. E Pedro afirma que recebemos o Espírito Santo 
quando começamos a seguir Cristo. Você sabia disso? Sua vida de fé dá 
testemunho disso? 
 

Muita gente questiona Deus por não responder suas orações. Com 
certeza, oraram com fé, mas será que oravam pelas coisas que Deus 
prometeu ou pelas que os seus corações desejavam?  

 

 Há uma questão chave a ser entendida: Se queremos ser cheios do 
Espírito Santo, precisamos ter um coração genuinamente disposto a fazer 
Sua vontade. Mesmo que ela seja diferente da nossa. 

 
REFLETIR 
 

Talvez você já tenha orado com ousadia nada aconteceu. Isso te 
decepcionou? Será que nesta situação, sua fé não estava apoiada no que 
Ele possa fazer, e não em quem Ele é? 
 

Você confia em Deus quando Ele diz “não” ou “não dessa forma”? 
Quando isso acontece, você continua acreditando que Ele é bom e que faz o 
que é melhor em seu favor? 
 

Você está disposto a “soltar as rédeas” da sua vida e se dispor a ser 
guiado pelo Espírito Santo, aconteça o que acontecer? 
 

Tem alguma oração que você está fazendo hoje e, aparentemente, 
Deus não ainda respondeu? 
 
APLICAR 
 

Juntos, peçam ao Espírito Santo que encha o coração de cada 
membro da sua célula. Que todos possam viver a vida espiritual no patamar 
que o Espírito Santo tem reservado para cada cristão. 
 

Desafie os membros da célula a viver sua fé sem medo, com ousadia, 
ao longo da semana e a testemunhar disso no próximo encontro. 
 
 

       

Entregar até 09/12 


