ENFRENTANDO DESAFIOS
Pr. Cícero (culto do dia 05/01/2014)

ESTUDO P/ CÉLULAS - 02/02/2014 a 08/02/2014
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ
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Como foi sua semana?
Você fez algo de importante que gostaria de compartilhar com o grupo?

Volume 1 - Nº 5 – Bendito Serei

ENFRENTANDO DESAFIOS

Texto: Josué 1:1 a 9

Nós enfrentamos vários desafios no decorrer da vida. Ás vezes desafios assustadores. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas
devemos crer que temos um Deus que não obstante sua grandeza, Ele se importa conosco.
Princípios para se enfrentar os desafios:
1) Convicção da aprovação de Deus.

Josué 1:5 e 9
Ter a certeza de que Deus aprova o que nós estamos fazendo é o que traz a segurança no momento de enfrentar um problema.
Saber que Deus está presente: ouvindo nossas orações; dando-nos direção; sustentando-nos, é o que garante a vitória final.
Como ter certeza de que Deus aprova o que estamos fazendo? Josué 1:8
2) Ter coragem e se esforçar

Josué 1:6,7 e 9
Coragem não é “não ter medo”, mas é “ir adiante” mesmo com medo. É enfrentar o medo.
Ter coragem é “não recuar” mesmo diante de situações adversas. Hebreus 10:38
Para enfrentar um desafio devemos também nos esforçar, nos empenhar e nunca desanimar.
Ex.: Quando Davi estava para enfrentar o gigante Golias (um desafio muito maior que ele). Davi tinha a segurança da presença de
Deus, mas não foi negligente com o que lhe cabia. Diz a Bíblia em I Samuel 17:40 que ele escolheu cinco pedras lisas de um
riacho.
Ter coragem, ir em frente, se esforçar não diminui a graça de Deus, pelo contrário, é a graça de Deus que nos dá condições para
sermos fortes e corajosos
3) Meditação na Palavra de Deus.

Josué 1:8
Meditação na Palavra de Deus requer tempo e dedicação. Para aprender o que Deus tem a nos ensinar através da Bíblia,
primeiramente devemos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conduza através da Sua Palavra. Devemos escolher um texto
Bíblico ou um Livro da Bíblia e ler todo o capítulo ou todo o assunto para entender o contexto, só então entra a meditação. Devemos
sempre aplicar os ensinamentos do texto lido à nossa realidade de hoje. Com essa prática e a direção do Espírito Santo de Deus
aprenderemos o que a Bíblia tem a nos ensinar. Quando estivermos passando por dificuldades em nossa vida diária o Espírito Santo
de Deus fará vir a nossa mente aquilo que aprendemos.
Você costuma meditar na Palavra de Deus?
Líder: Escolha um texto bíblico e incentive seu grupo a meditar nele até a semana que vem. No início da reunião da
semana que vem, pergunte ao grupo o que aprenderam com o texto.
1

4) Obediência, fidelidade a Deus e a Sua Palavra.

Josué 1:7 e 8
“BENDITO SEREI” é um cântico que demonstra com bastante clareza o que a Palavra de Deus diz quanto a obediência. Não basta
apenas saber, tem que colocar em prática, tem que viver o que a Bíblia nos ensina. Os nossos desafios não serão vencidos com o
jeitinho brasileiro, mas com a obediência a Palavra de Deus.

Conclusão:

Quem não enfrenta os desafios não faz a diferença.

RECADOS
IMPORTANTES

Incentive seu grupo a levar visitantes para a célula.
Use a estratégia da “CADEIRA VAZIA”. Coloque uma cadeira vazia e desafie o grupo a
trazer um visitante para ocupar essa cadeira.
Lembre-se que muitas pessoas, inclusive as pessoas que amamos, estão indo a
passos largos para o inferno.

FAMÍLIA EU ACREDITO - Dia 08/03/2014 – SÁBADO será realizado mais uma
caminhada pela família.
Vamos cobrir o Pr. Celso de orações, pois ele é o presidente da comissão de
organização deste evento.
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