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Por volta da meia noite
Atos 16.16-26

ESTUDO
Na prisão existem os que cantam e os que murmuram. (Pergunta 1) À meia noite, nos

sentimos sozinhos e angustiados. Queremos manter o diabo afastado, mas

murmuramos e reclamamos - o que atrai ele ainda mais para perto. (Pergunta 2).

À meia noite também acontece redenção. (Êxodo 11.4, 12.29, Juízes 7.19, Rute 3.8, Jó

34.20). À meia noite, se nós cantarmos, nós venceremos. O noivo sai de sua casa em

busca da noiva à meia noite (Mateus 25.6). Jesus está voltando! Se alegre com isso!

(Pergunta 3).

O que aprendemos com Paulo e Silas:

1. Eles não foram despertados a buscar a Deus somente naquele momento

difícil. Eles já iam para o lugar de oração antes de irem para a masmorra.

(Pergunta 4).

2. Quem fala com Deus em oração durante o dia, não terá dificuldade de orar

quando a noite chegar.

3. Eles estavam sendo observados nas suas reações dentro da cadeia. O que nos

difere do mundo é como reagimos às crises. Isso é testemunho! (Salmos 112.7;

Filipenses 4.7). (Pergunta 5).

4. Existem dois tipos de cristão: os que reclamam e os que oram. Não fracassamos

porque não oramos nos tempos difíceis, fracassamos porque não temos a

prática da oração perseverante e intensa quando estamos em tempo de paz.

Nós oramos não porque temos problema, e sim porque amamos estar com Jesus.

(Pergunta 6).

5. O louvor e a oração apontam para Deus, não para as cadeias. Devemos

aprender a tocar o coração de Deus. (Pergunta 7).
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6. Quando você sabe quem você é em Deus, não negocia seus princípios quando as

coisas não vão bem. (Pergunta 6).

PERGUNTAS
1. O que fez Deus descer no meio daquele lugar?

2. Quando vem a meia noite para você, qual tipo de pessoa você é? No lugar

deles, você cantaria?

3. A volta de Jesus costuma te trazer paz quando você está na “meia noite”?

4. Você tem um lugar de oração? Qual é o seu lugar de oração?

5. Como você reage no momento da crise?

6. Por que nós oramos?

7. Como é possível tocar o coração de Deus?

8. Como a nossa identidade firmada pode mudar a “meia noite”?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.


