
1 
 

 
                 

                                2017 
“A benção de Congregar” 

 

Tema: A importância do quebrantamento 
 

Texto base: Salmo 34:18 / Salmo 51:17 / Isaias 57:15 
 

1ª SEMANA 
 
 
Introdução 
 
 É interessante o critério que Deus usa para valorizar as coisas. Normalmente, quando algo é 
quebrado, seu valor diminui ou desaparece completamente. Quando um vaso, uma louça ou 
um espelho estão quebrados, nós os jogamos fora. Entretanto, não é assim no mundo 
espiritual: Deus dá um grande valor às coisas quebradas. 
Pode até parecer um paradoxo o fato de Deus valorizar as coisas quebradas. Porém, nada, 
nada mesmo, move mais o coração de Deus do que um coração quebrantado.  
 
É preciso que tenhamos o entendimento correto do significado bíblico das palavras 
“quebrantado” e “quebrantamento”: é estar totalmente quebrado diante do Senhor; é a 

atitude de prostração diante do Senhor; é a prostração diante da onipotente presença de 

Deus. A palavra diz: “Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de 
espírito humilde.” (Sl 34.18). 
 
O amor de Deus é incondicional. Não havia mérito em nenhum de nós e, mesmo assim, Deus 
escolheu nos amar. Porém, suas promessas e bênçãos são todas condicionais. São as nossas 
escolhas e atitudes, como salvos em Cristo Jesus, que nos levam a elas. 
 
Queremos plantar em seu coração uma grande verdade espiritual: a porta de acesso às 
bênçãos do Senhor é o seu coração quebrantado e humilde diante do Pai. Permita que Deus 
lhe dê entendimento, sabedoria e discernimento para que as verdades aqui expressas 
impactem o seu coração e a sua mente. Dê liberdade ao Espírito Santo para que você seja 
transformado à imagem de Jesus Cristo, o maior dos quebrantados, e, assim, torne-se 
merecedor das infinitas bênçãos que o Senhor tem para cada um dos seus filhos, promessas 
que o Pai garante em sua santa Palavra. 
 
 

EVIDENCIAS E ATITUDES DE UM CORAÇÃO QUEBRANTADO 
 

1) Conversão produz coração quebrantado 
 
Está escrito em Tiago 4.6 que “Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos 
humildes”.  

Comunidade da Fé 
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Deus não cede ao altivo, ao vaidoso, ao convencido de si mesmo…, contudo, não resiste ao 
contrito e ao quebrantado. O coração de Deus é completamente tocado, seu amor 
extraordinário, seu poder infinito são movidos em favor e  pelo clamor deste coração.  
 
Quando assumimos a posição de quebrantados diante do Senhor, as portas do céu se abrem e 
bênçãos sem medidas nos são dadas graciosamente.  
 
A bíblia fala de quebrantamento de coração, quebrantado de espírito a até mesmo de corpo.  
 
Pode parecer estranho, porém se você ler o II Coríntios 4:8 a 12 verá que este texto se 
apresenta como um esboço da vida do apóstolo Paulo, e nos mostra como ele foi usado por 
Deus após ser completamente quebrantado diante do Senhor. (Leia o texto). 
 
Ninguém pode se considerar genuinamente convertido nem nascido de novo, sem que tenha 
passado pelo quebrantamento diante do Pai. O Espírito Santo nos convence da nossa total 
situação de miséria e nos leva a reconhecer a nossa condição de perdido. Admitimos que 
somos indignos da graça e do amor do Senhor e que somos merecedores do inferno. Como é 
difícil para o homem incrédulo reconhecer a necessidade de se quebrar diante de Deus e 
confessar: “Eu sou pecador, sou necessitado e preciso de misericórdia”. 

 

Não é a falta de entendimento, tampouco a incapacidade de crer que impedem o mover do 
amor e da presença de Jesus Cristo no coração do homem. É o seu coração, endurecido 
pelo orgulho, pela vaidade intelectual, pelas verdades e valores do mundo que se coloca 
como obstáculo para esse precioso mover. Este princípio deve estar claro no seu coração: 
ninguém é convertido sem passar pelo quebrantamento. É preciso quebrar-se, render-se ao 
Senhor, total e incondicionalmente. Do contrário, não haverá conversão nem perdão, nem 
novo nascimento nem bênçãos. 
 

 PARA COMPARTILHAR: 
 
- Você tem assumido uma posição de quebrantamento diante do Senhor? Comente. 
 
- De uma forma objetiva, fale como foi a sua experiência de salvação. Líder se você tiver 
direção de Deus para isso, faça um apelo para salvação. 
 
 

2ª SEMANA 
 
A unção está sobre o quebrantado 
 
Já exercendo seu ministério, disse Jesus: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e 

sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque 

sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. ” (Mateus 11:28-
29).  
 
Jesus era carpinteiro e creio que Ele deve ter feito em sua carpintaria muitas cangas: A canga 
é uma peça de madeira que prende os bois pelo pescoço e os liga ao carro ou ao arado. 
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Normalmente, o fazendeiro põe a canga no boi novo, rebelde, cheio de energia. Ele o atrela a 
um boi velho, manso e experiente, que sabe o caminho. 
 
O boi novo quer correr, subir, descer, pular, mas não pode porque está atrelado ao boi velho 
pela canga. Ao final do dia, o seu pescoço está ferido e sangrando; isto porque a sua energia 
o torna rebelde e ele precisa ser domado. Assim também o nosso “EU”, a nossa vontade 
própria, e o nosso orgulho precisam ser julgados pelo Senhor. Para isso é preciso que 

aceitemos o jugo de Jesus. 
 
Quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre 
Ele. O Espírito Santo encontrou pouso em Jesus porque Ele era manso e humilde como um 
cordeiro. Ele foi o próprio Cordeiro de Deus. Pomba só pode pousar sobre ovelha. A pomba 
não pode pousar sobre boi rebelde e bravo; se pousar, logo vai embora. O Espírito Santo não 
permanece num ambiente de rebeldia e soberba. 
 
Muitas pessoas sentem a unção do Espírito Santo apenas como um toque, ela não 
permanece, por quê? Porque ela ainda não tem o coração quebrantado, a atitude humilde 

de ovelha não existe. A ovelha é mansa por natureza. Ela tem sempre uma postura 
quebrantada e mesmo na hora da tosquia (ato de cortar a lã junto à pele do animal) não 
morde, não grita, não esperneia. 
 
- Tome o jugo de Jesus e permita que a unção do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida. 
  
- Seja como a ovelha que não se rebela com a tosquia.  
 
- Aceite as “tosquias” que o Senhor precisa fazer para torná-lo semelhante a Ele, 
capacitando-o para receber as bênçãos do Pai. 
 
A unção do Espirito Santo vem quando desejamos a Deus e temos nosso coração 
quebrantado.  O que antecede o MOVER DE DEUS? Desejo! Precisamos querer a Presença 

do Senhor, ter sede por mais, ter em nossos corações um santo desespero por Sua presença.  

 
Temos visto uma enorme falta disso em nossas vidas, reuniões e cultos. Quando Deus é 
desejado Ele se manifesta e as coisas acontecem, porque Sua presença está no nosso meio. 
 
Infelizmente hoje em dia, vemos as pessoas aproximando-se de Deus quando precisam de 
algo e não para o busca-lo em profundo desejo de ter comunhão com Ele. O que vai fazer 
isso acontecer é o quebrantamento. 
 
 

 PARA COMPARTILHAR: 
 
- Tem algo que você precisa colocar nas mãos de Deus para ser moldado? 
 
- Muitas pessoas sentem a unção do Espírito Santo apenas como um toque, ela não 
permanece. Comente a frase. 
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3ª SEMANA 
 
Um coração quebrantado está sempre pronto a se arrepender 
 
O que tem o coração quebrantado tem prontidão para o arrependimento. Está sempre pronto 
a confessar as suas faltas, custe o que custar. Está pronto a confessar os pecados e pedir 
perdão, e se propõe a buscar também o perdão do homem.  

 
Talvez tenha prejudicado uma pessoa, ainda que sem intenção, talvez tenha provocado 
tristeza e dor no coração de alguém... Essa e uma questão muito importante, pois o próprio 
Jesus disse: “Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão 

tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se 

com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta.” (Mateus 5.23-24).  
 
A pessoa quebrantada tem facilidade em se arrepender e buscar o perdão porque o seu 
coração foi amolecido pela unção do Espírito Santo. Os que possuem coração duro, 
mesmo estando errados, se empenham em justificar os seus erros. Outros insistem em varrer 
tudo para “debaixo do tapete” e com essa atitude de não permitir o tratamento de Deus e a 
ação de Deus em suas vidas, nunca mudam em nada. Outros dizem que o tempo cura tudo. 
Não! O tempo não cura as feridas da alma, ao contrário, ele as tornam ainda maiores, mais 
profundas e mais difíceis de serem cicatrizadas. O que resolve é a atitude de arrepender-se 
e de pedir perdão diante de Deus e dos homens.  
 
É imprescindível que corramos para os braços do Senhor e, arrependidos, confessemos o 
nosso erro. E, depois de ter recebido o perdão do Pai, precisamos procurar a pessoa a quem 
ferimos para dizer-lhe: “Perdoa-me, eu estou errado. ”  
 
Em I João 3:18-20 diz: “Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em 

verdade. Assim saberemos que somos da verdade; e tranquilizaremos o nosso coração 

diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso 

coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos 

confiança diante de Deus” 
 
Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Quando o quebrantado 
chega diante de Deus, arrependido do seu pecado e o confessa ao Senhor, imediatamente 
recebe o perdão e se torna limpo.  
 
Esta é uma das promessas de Deus: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 

para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. ” (1 João 1.9).  
 
Que privilégio nós temos! É tão bom chegar em casa com a consciência limpa, pôr a cabeça 
no travesseiro e descansar em paz, sem ser consumido pela culpa. Quantas pessoas 
carregam pela vida inteira o peso de culpas por pecados não confessados. Sofrem com o 
coração marcado pela amargura, exatamente pela falta do quebrantamento, por não se 
disporem a estar diante de Deus e do ofendido para confessarem os seus erros, assumindo-os 
e pedindo perdão por eles. Se assim procedessem, tudo seria diferente. 
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O quebrantado está sempre pronto a restituir tudo o que é necessário. 
 
Bem junto ao arrependimento, à confissão e ao pedido de perdão está a restituição rápida de 
tudo que se faça necessário. Se você pediu emprestado e não devolveu, se estragou alguma 
coisa que não era sua, se alguém sofreu perdas materiais, afetivas ou emocionais por causa 
do seu mau comportamento, é importante que, de sua parte, haja um comprometimento em 
buscar, sempre que possível, uma restituição, como o exemplo de Zaqueu em Lucas 19.9. 
 
Muitas pessoas, mesmo depois de convertidas, não têm o entendimento da importância da 
restituição. O testemunho do quebrantado se faz também na restituição, por exemplo: 
“Estou lhe procurando porque há pouco me tornei um cristão verdadeiro. Recebi a Jesus 

como meu Senhor e Salvador, e Deus me falou da necessidade de lhe devolver isso que lhe 

tomei emprestado há cinco anos. Talvez você nem se lembre mais, contudo, eu vim lhe pedir 

desculpas e lhe devolver o que é seu. ”  
 
Ser cristão não é apenas ser da religião de Cristo; é manifestar o caráter dele. Talvez exista 
algo material, afetivo e emocional que você precisa restituir. Como diz a Palavra de Deus:  
“Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens”. 
Romanos 12:18. 
 
  
 
 
 

 PARA COMPARTILHAR: 
 
- Dentro das áreas que comentamos (confissão, arrependimento, perdão, restituição). 
Comente sobre alguma experiência sua vivida nestas áreas e como isso te ajudou a crescer. 
 
- Ser cristão não é viver uma religião, mas manifestar o caráter de Jesus. Dê exemplos 
práticos de como fazemos isso em nosso dia-a-dia. 
 
 

4° SEMANA 
 
O quebrantado está sempre pronto a perdoar 
 
Em Efésios 4:32, está escrito: “Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, 

perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.” 

 
Como é que Deus nos perdoa? Será que Ele nos olha e diz assim: “Este aqui eu perdoo, 
aquele ali não dá para perdoar.”? 
 
Não, não é assim. Deus escolheu nos perdoar mesmo não havendo mérito nenhum em nós. 
Deus quis nos perdoar por causa do seu precioso amor. Cristo nos perdoou com perdão 
incondicional e total, por amor e não por merecimento. Mesmo assim, muitos guardam no 
coração a falta do perdão!  
 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/rm/12/18


6 
 

Contudo, o quebrantado está pronto a perdoar. Ele escolhe perdoar e faz disso um estilo de 
vida.  
 
O quebrantado está sempre pronto a suportar o mal sem reagir 
 
Sofrer por fazer o bem, não revidar o mal lançado contra nós, suportar tudo sem reagir. I 
Pedro 2: 19 a 23, nos alerta a termos um padrão diferente de vida. No versículo 23 ele diz: 
“Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia 

ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.”. 
 
Em Provérbios 15: 1 está escrito que: “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura 

suscita a ira.” Jesus nos ensinou que quando nos batessem na face direita, deveríamos 
oferecer a face esquerda. 
 
O quebrantado não revida. Ele suporta em Cristo, e não reage, pois, a sua justiça vem de 
Deus. Ele ama, perdoa e ajuda. E, como num eco, recebe de volta, muitas vezes mais, o 
amor, o perdão e a ajuda que ofereceu. 
 
O quebrantado está sempre pronto a retribuir o mal com o bem (Romanos 12.17-21). 
Ler o texto. 
 
Alguns confundem “retribuir o mal com o bem” com o “retribuir o mal com a indiferença”. 
Precisamos estar firmados na Palavra. Nela, temos a garantia de que podemos todas as coisas 
quando estamos firmados em Jesus. (Filipenses 4.13.) Com a nossa mente e o nosso coração 
repletos da Palavra do Senhor, seremos capazes de retribuir todo mal com o bem, até mesmo 
as piores injustiças, sem nos deixarmos ser vencidos por ele.  
 
O quebrantado está sempre pronto a considerar o outro superior a si mesmo. 

 
Na Filipenses 2:3 está escrito: “Nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por 

humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. ”  

 
Muitas lutas, brigas, desentendimentos, discussões e divisões vêm da postura radical e 
pecaminosa de “bater o pé” e gritar: “Não abro mão dos meus direitos. Eu estou certo e você 
não sabe nada!” O fato de considerar- se superior aos outros e de achar dono da verdade, 
ocasiona sérios problemas. 
 
Os princípios de Deus são totalmente inversos aos do mundo. Podemos estar certos de que 
quando estamos quebrantados, numa posição de humildade e de submissão, Deus lutará a 
nossa luta, vencerá os nossos inimigos e nos coroará de glória. 
 
O quebrantado está sempre pronto a obedecer 

 
O quebrantado está sempre pronto a obedecer. Sua alegria está em servir ao seu Deus, em 
honrá-lo. Seus planos e objetivos são depositados no altar de Deus, como incenso queimado, 
oferta de aroma suave e agradável ao Senhor. Em sua vida prevalece a vontade de Deus, não 
a sua.  
________________________________________________________________________________________________________ 
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 PARA COMPARTILHAR: 
 
- Como podemos desenvolver um coração perdoador? Você tem dificuldade em perdoar?  
 
- O quebrantado não revida. Ele suporta, em Cristo, e não reage, pois, a sua justiça vem de 
Deus. Ele ama, perdoa e ajuda. Nós temos mais reagido ou crucificado a nossa vontade?  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

5 º SEMANA 
 
O Sentido de uma vida quebrantada 
 
O quebrantado não é, de forma alguma, um bobo, um mole ou um fraco. O 
quebrantamento, ao contrário do que muitos pensam é uma das características mais 
elevadas de um caráter firme. Ninguém foi mais seguro, mais sério, mais forte e mais 
determinado do que Jesus –  tampouco mais quebrantado do que Ele. 
 
Quando o templo estava sendo profanado pelas pessoas que comercializavam a Palavra de 
Deus, Cristo, tomado pelo zelo do Senhor, pegou o chicote e expulsou os vendedores do 
templo. A ira que tomou o coração de Jesus não foi por alguma coisa que lhe fizeram. Jesus 
não reagia, não revidava, não se irava com as ofensas, calúnias e injustiças que lhe faziam. 
No entanto, Ele não permitia que profanassem as coisas do Pai.  
 
Quando o nome do Senhor é escarnecido, qual é a nossa atitude?  
 
Quando fazem piada e zombaria como nome de Deus, com sua Palavra – a Bíblia Sagrada – 
como agimos? O quebrantado fica indignado e toma partido, resguardando, defendendo o 
nome do seu Deus, o Deus verdadeiro. Todavia, se é contra nós as chacotas, não devemos 
revidar, ir “à forra”. Quando temos o coração quebrantado, sabemos que é o Senhor quem 
peleja a nossa luta e quem pleiteia a nossa causa. 
 
A verdade sempre prevalece. “Nada há encoberto que não venha a ser revelado; e oculto 

que não venha a ser conhecido.” (Lucas 12.2). A verdade sempre prevalece, no nome de 
Jesus. 
 
Muitas famílias se distanciam uns dos outros e acabam destruídos por não serem 
quebrantados. Sem quebrantamento tudo fica muito difícil no relacionamento familiar. 
Quantas vezes o pai precisa chegar para o filho e pedir perdão, desculpar-se, mas o pai acha 
que ficará desmoralizado, perderá sua autoridade. Pelo contrário: O pai quebrantado cresce 
diante do filho, tem sua autoridade valorizada por ele, sua vida se torna um exemplo.  
 
Ou a esposa que precisa chegar perto do marido e reconhecer seus erros; ou o marido para 
com sua esposa, trazendo um pedido de desculpas. Deus deseja nos ver totalmente 
quebrantados. Ele trabalha em nós. O seu Santo Espírito está permanentemente lutando 
contra o nosso orgulho, prepotência, vaidade, rancores, vícios e pecados. 
 
Em Genesis 32:24 a 32 mostra a luta do Senhor com Jacó no vau de Jaboque. Jacó (seu nome 
significava enganador, trapaceiro, mentiroso) tinha um caráter terrível. E o Senhor lutou com 
ele uma noite inteira. Mas houve um instante quando Jacó proclamou: “Não te deixarei ir 
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enquanto não me abençoares. Não quero continuar a ser Jacó, este homem de caráter 

duvidoso.” A noite passou e a manhã surgiu. Foi quando o Anjo do Senhor tocou nas juntas 
de Jacó, torceu-as e quebrou-as.  
 
Naquele instante, quando a dor tremenda veio sobre ele, o Anjo lhe disse: “Teu nome não 
será mais Jacó, mas sim Israel, Príncipe de Deus.” (Genesis 32.28). Jacó caminhava, mas 
agora estava manco. Pelo resto de sua vida seria manco. Seu nome não seria mais Jacó, agora 
era Príncipe de Deus, Israel. 
 
Temos de lutar, com Deus, contra a carne, porque esta precisa ser torcida, quebrada, 
vencida. 
 
Medite nos versos a seguir: 
“[...] cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes 
concede a sua graça.” (1 Pedro 5.5). 
 
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se 
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e 
sararei a sua terra.” (2 Cronicas 7.14). 
 
Você já pensou sobre todas as bênçãos que sobrevirão na sua vida, no seu lar, na sua igreja, 

no seu país se você abrir o seu coração à ação quebrantadora do Espírito Santo de Deus? 

 
“Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.” 
(Salmo 34.18). 
 
“Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado; coração compungido e contrito, não 
o desprezarás, ó Deus.” (Salmo 51.17). 
 
 

 PARA COMPARTILHAR: 
 
- Temos nos disposto a fazer como Jacó, permitir que o Senhor marque as nossas vidas 
profundamente? Você tem sido marcado pelo Espírito de Deus? Comente. 
 
- O quebrantamento tem sido um pratica no ambiente do seu lar, com seu marido, esposa e 
filhos, irmãos?   
 
 
Deus abençoe a todos. 
 
 

ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 27.04 AO DIA 27.05 
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