
 
        Roteiro para as células a partir de 09 de fevereiro de 2020 

Tema:   Coração quebrantado   -  Sl 34:18   /  Sl 51:17 
 

Introdução: Veremos ao longo da Bíblia, Deus recebendo inúmeros sacrifícios. 

- A Antiga Aliança funcionou por milênios, firmada em sacrifícios. 

- Ainda na Nova Aliança, o ES diz para os cristãos apresentarem a Deus sacrifícios de 

louvor – [Hb 13:15]. 

- Cada cristão é chamado a apresentar a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, que o 

nosso culto – [Rm 12:1]. 

 

Deus recebe os nossos sacrifícios, mas, a Bíblia faz uma distinção quando diz: 

“Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e 

contrito Tu não desprezarás o Deus” - (Sl 51:17). 

- Devemos nos apresentar a Ele com um coração quebrantado. 

- Deus não despreza um coração quebrantado, isso equivale dizer que Ele despreza um 

coração duro, aliás, Ele resiste o caminho do soberbo. 

- Antes de querermos servir a Deus (sacrificá-lo, ofertá-lo), precisamos corrigir o nosso 

coração e nos comportar com mansidão e humildade. 

 

Jesus é o modelo de alguém que viveu com um coração quebrantado. 

- Quando Ele foi injuriado não se alterava, quando traído não se preocupava em se 

defender, mas se entregava ao aquele que julga justamente – [I Pe 2:23]. 

 

Quando o nosso coração se quebranta pulsará como o de Jesus. 

- Um coração assim sentirá facilmente o que Deus está sentindo e será compassivo com 

os que sofrem. 

 

Trazer um coração quebrantado é identificado como sacrifício. 

- Sacrifício = Hb.  Zebach  = (Oferta de gratidão que Deus recebe). 

 

 Davi alcançou esse entendimento ainda na antiga aliança. 

- Por causa disso, Davi foi um homem quebrantado e Deus o reconhece como o homem 

que tinha um coração igual ao DELE. 

- Um coração quebrantado é segundo o coração de Deus. 

- Davi saiu na frente de muita gente. 

Textos bíblicos 
 

Salmos 34:18 

Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. 

 

Salmos 51:17 

Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não 

desprezarás, ó Deus. 


