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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Quebrantamento é ser submisso e ter um espírito 

contrito. 

 Se o homem exterior não está quebrantado, o homem 

interior não irá crescer. 

 Há muitos exemplos na Bíblia de quebrantamento 

mudando uma situação para melhor. 

 

 

De acordo com Mark Buchanan, em seu livro " O seu Deus é 

muito confiável", existe um tipo de solo que geralmente murcha 

o orgulho. É o quebrantamento. Ele explica que o 

quebrantamento "molda o nosso caráter tornando-o mais 

próximo do caráter de Deus do que qualquer outra coisa. A 

experiência da perda, decepção e derrota -  ingredientes crus 

de quebrantamento- podem nos levar a ser mais parecidos com 

Deus do que a vitória, realização e o ganho". 

 

1. Como você escreve ou ensina uma lição sobre 

quebrantamento?  

a. Você já foi quebrantado? 

b. Você poderia ser ainda mais quebrantado? 

c. Você ainda quer ser mais quebrantado? 

d. É um teste que você tem medo fazer, uma 

benção que você fica nervoso em receber, e um 

pedido que você não quer fazer. 

 

2. Quebrantamento não tem nada a ver com bens 

materiais.  

a. Algumas pessoas acham que pela falta de bens 

materiais é que Deus tem quebrado eles. 

b. Estas mesmas pessoas muitas vezes pensam 

que o homem rico não é quebrantado devido a 

sua riqueza. 
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3. Quebrantamento é ser  submisso e ter um espírito 

contrito. 

a. " Perto está o Senhor dos que têm o coração 

quebrantado, e salva os de espírito abatido" 

(Salmos 34:18, KJA).  

 Neste versículo, "abatido" é frequentemente 

interpretado pelas pessoas como sendo 

maleáveis e capazes de mudar."  O 

verdadeiro significado é " ser desgastado, 

arrependido e que mostram o desejo de 

remissão". 

b. " Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita 

a eternidade, e cujo nome é Santo:  "Habito no 

lugar mais majestoso e santo do universo; 

contudo, estou presente com o contrito e 

humilde de espírito, a fim de proporcionar um 

novo ânimo ao quebrantado de coração e um 

novo alento ao coração arrependido" (Isaías 

57:15, KJA). 

c. " Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas 

misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso 

corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável 

a Deus, que é o vosso culto espiritual" (Romanos 

12:1, KJA). 

 

4. A incapacidade de Deus não nos usar não é por causa 

dele, é por nossa causa, por isso que a Bíblia mostra o 

homem como duas peças.  

a. " Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na 

Lei de Deus" (Romanos 7:22, KJA). 

b. " Oro para que, juntamente com suas gloriosas 

riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso 

ser, com todo o poder, por meio do Espírito 

Santo" (Efésios 3:16, KJA). 

c. " Portanto, não nos desanimamos! Ainda que o 

nosso exterior esteja se desgastando, o nosso 

interior está em plena renovação dia após dia". 

(2 Coríntios 4:16, KJA). 

d. Temos uma luta constante entre o a pessoa de 

dentro que quer servir a Deus, e a pessoa do 

lado de fora que não quer. 

e. O Espírito Santo habita em nosso espírito, que é 

o homem interior. 
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f. Fora deste homem interior está a alma, onde 

nossas emoções, pensamentos e a vontade 

residem. 

 

5. João 12:24-25: " Em verdade, em verdade vos asseguro 

que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, 

permanecerá ele só; mas se morrer produzirá muito 

fruto. Quem ama a sua vida, a perderá, entretanto, 

aquele que odeia sua vida neste mundo, a preservará 

para a vida eterna". 

a. Jesus estava falando sobre a natureza; para 

sementes se tornarem plantas, a casca da 

semente deve ser quebrada para permitir que a 

água entre e inicie o processo de crescimento. 

b. Exemplos na natureza incluem: 

 Permitindo que a água dentro da semente a 

congele, então ele se expande, o que quebra 

a casca. 

 Algumas sementes usam a gravidade a fim de 

serem puxadas para um rio pedregoso para 

que a casca se comprometa o suficiente, 

permitindo que a água entre. 

 Algumas sementes têm um revestimento 

exterior que os animais comem, deixando a 

semente. 

 O exemplo mais comum é um animal que vai 

comer a semente, e através do processo 

digestivo, quebra a casca dela. 

c. Se não estamos quebrantados, o homem interior 

nunca vai crescer. Muitas vezes o processo de 

quebra na natureza é violento, mas ele produz 

beleza, alimento, e produtividade quando é 

concluído. 

 

6. A casca da semente não é preciosa, mas tem um 

propósito. 

a. Vasos na Bíblia, muitas vezes, não eram 

preciosos; era o que estava dentro deles que era 

precioso. 

b. Muitos adoram o vaso de alabastro mas nunca 

chegam no ungüento. Jesus poderia ter 

ascendido ao céu rapidamente, mas Ele escolheu 

ser quebrantado e morrer. O processo de 

quebrantamento é ser capaz de dizer: "... Não se 

faça a minha vontade, mas a Tua".  É por isso 
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que temos a cruz como um lembrete de que 

Jesus teve que permitir o quebrantamento do 

homem exterior, e em algum ponto, todos nós 

devemos tomar a nossa cruz e permitir sermos 

quebrantados. 

 

7. Quantas vezes você foi crucificado por outras pessoas 

que feriram você? 

a. Você percebe que Deus usa pessoas para ajudá-

lo a nos quebrantar o  homem exterior? 

b. Ele usa pessoas na liderança e as vezes 

pecadores para nos condenar. 

c. Samuel repreendeu Saul (1 Samuel 15:19-21) 

por desobediência, e Saul recusou-se a ser 

quebrantado, mas foi confrontado Davi (2 

Samuel 12:9-13), e se arrependeu, e foi 

quebrantado. 

d. Temos de mudar a nossa atitude quando 

sentimos que alguém nos ataca; a nossa atitude 

não deve ser de retaliação, mas de humildade e 

pedir a Deus o que Ele está tentando nos 

ensinar. 

e. Permita que cada situação faça quebrar a sua 

casca do homem exterior. 

 

8. Gênesis 7:11b, " …naquele dia todas as fontes das 

grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu 

se romperam". 

a. Antes do Dilúvio (chuva), as profundidades 

tiveram que ser quebradas para liberar o 

avivamento. 

 

9. Como o quebrantamento muda situações. 

a. Deus teve de quebrar a força natural de Jacó, 

para que ele pudesse revesti-lo com poder. 

b. Moisés feriu a rocha com a sua vara,  e a água 

fresca jorrou. 

c. Quando Gideão e seu pequeno exército quebrou 

os seus cântaros, a luz  oculta estava visível. 

d. A pobre viúva quebrou o selo do vaso de 

alabastro e derramou o óleo, assim Deus foi 

capaz de usá-lo para pagar todas as suas dívidas. 

e. Jesus partiu os cinco pães, e uma vez que eles 

foram partidos puderam alimentar 5.000 

homens. 

NOTAS: 
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f. Apenas quando Maria quebrou o vaso de 

alabastro que o perfume encheu o ambiente.  

g. Jesus permitiu que seu corpo fosse quebrado na 

cruz e a salvação fluiu de Seu precioso corpo. 

h. Você vê o padrão? Devemos morrer para nós 

mesmos antes sermos úteis para Ele. Sem 

quebrantamento não há autoridade, não há 

provisão, não há testemunhas, não há bênçãos, 

não há verdadeira adoração, e não há salvação. 

 

10.  Jesus usa o quebrantado. 

a. Ele não quer você seja abusado e espancado; Ele 

quer que você seja útil. 

b. Quebrantamento é o lugar onde Deus pode ser 

Deus. 

 

 

GABARITO:  B, D, C, B, A 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. O que é quebrantamento? 

A. Os bens materiais são irrelevantes. 

B. É ser submisso e ter um coração contrito. 

1. Salmos 34:18. 

2. Isaías 57:15. 

3. Romanos 12:1. 

C. O homem interior deve ser fortalecido e renovado. 

II. Como ser quebrantado. 

A. João 12:24-25. 

1. A casca da semente deve ser quebrada para que ela 

possa receber água e crescer. 

2. Se não estivermos quebrantados, o homem interior 

nunca irá crescer. 

B. A casca da semente não é preciosa, mas a semente sim. 

C. Deus usa pessoas para nos ajudar a nos quebrantar. 

III. O quebrantamento muda situações. 

A. O exército de Gideão quebrou os seus cântaros, assim a 

luz pode brilhar. 

B. Depois que Maria quebrou o vaso de alabastro que o 

perfume encheu o ambiente. 

C. O corpo de Jesus foi quebrantado no Calvário, para que 

pudéssemos receber a salvação. 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. O que significa ser quebrantado? 

a. Falta de bens materiais. 

b. Ser submisso e ter um espírito contrito. 

c. Ser ferido e prejudicado pelas experiências de vida. 

d. Todas as opções acima (A, B, e C). 

 

2. Qual método é natural para a casca de uma semente se 

quebrar? 

a. Um animal come a casca externa. 

b. A água dentro da semente se congela e expande. 

c. O animal digere a semente. 

d. Todas as opções acima (A, B, e C). 

 

3. Qual das seguintes afirmações é falsa? 

a. Vasos na Bíblia, muitas vezes, não eram preciosos; 

mas era o que estava dentro deles que era precioso. 

b. Jesus escolheu ser oprimido e morrer para a nossa 

salvação. 

c. É no homem interior onde as nossas emoções, 

desejos, e pensamentos residem. 

d. O homem exterior não quer servir a Deus. 

 

4. Qual das seguintes afirmações é falsa? 

a. Deus usa pessoas para nos ajudar a nos quebrantar. 

b. Apenas quando Maria quebrou o vaso de alabastro 

que o perfume encheu o ambiente. 

c. Devemos permitir que as situações quebrem a nossa 

casca do homem exterior. 

d. Quebrantamento é o lugar onde Deus pode usar, e 

Deus pode ser Deus. 

 

5. O que não é um exemplo de quebrantamento mudando 

uma situação para melhor? 

a. Moisés quebrou as tábuas da lei. 

b. Gideão e seu exército quebraram os seus cântaros. 

c. Jesus partiu os cinco pães. 

d. Deus quebrou a força natural de Jacó. 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

O que é um ponto que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


