Rio das Ostras, 17 de Abril de 2016.
Roteiro para Pequeno Grupo Multiplicador

USUFRUINDO DAS BÊNÇÃOS DE DEUS
Texto completo Josué 3.1-17; Texto Áureo: Josué 3.5
TEMPO DE ORAR E LOUVAR (Cântico ou hino) (10 minutos)
• Orar pela família que está recebendo o PGM e pelos visitantes.
• Ore pelos visitantes do seu PGM, caso ainda não tenha, ore para que na próxima semana isso possa acontecer.
• Apresente ao PGM seus alvos de oração.
TEMPO DE CANTAR E DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25 minutos)
Este capítulo de Josué retrata os momentos que antecediam a entrada no povo de Israel em Canaã (a Terra Prometida). Lv
26.1-12 diz que esta era uma terra de refrigério e abundância (v. 4 e 5); de paz e descanso (v. 6); de poder e vitória sobre os inimigos
(v. 7 e 8); de fertilidade e estabilidade (v. 9 e 10); de comunhão perfeita com Deus (v. 11 e 12). Mas há via uma condição para usufruir
dela: “Se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel” (Nm 14.8). Canaã
simboliza a vida abundante que Jesus veio nos trazer. No NT é o desfrutar da vida de Cristo aqui e agora, e tal vida já nos foi dada por
Deus (Leia Ef 1.3).A travessia do Jordão simboliza nossa passagem para uma nova vida com Cristo; uma nova terra; transpor o
Jordão significa vitória. Que lições podemos tirar desse texto?
Para usufruir das bênçãos de Deus preciso considerar...
1) A PIEDADE (v. 5). Deus manifestará a Sua glória através de um povo santificado. Existe um relacionamento inseparável entre a
consagração de hoje e as maravilhas de amanhã. O Senhor estava pronto a realizar maravilhas, mas precisava da consagração total
do povo a seus planos e propósitos. “Santo” significa separado dedicado, purificado, consagrado para o serviço divino.
2) PRESENÇA DE DEUS (v.7). Deus estaria com Josué e com o povo, da mesma maneira que disse que estaria conosco todos os
dias (Mt 28.20). A presença de Deus é fundamental (Ex 33.14-16), pois, de alguma forma, evidencia sua aprovação. O pecado, por
outro lado, afasta Sua presença (Is 59.1-3).
3) PLANO (v. 8-9). Deus manifesta Sua vontade nos orientando (repare as ordens nos versos 1, 4, 5, 6, 8 e 9).
Realmente só conseguimos vencer nossas provações e crises quando estamos fazendo a vontade e Deus, seguindo suas orientações
e planos. Andar consoante a própria vontade é correr um grande risco.
4) PODER (v. 13, 16-17).Havia uma grande promessa para o povo: “Porque há de acontecer que,assim que as plantas dos pés dos
sacerdotes...” (v. 13). Os sacerdotes que levavam a arca do Senhor tinham a chave de sua realização. Eles representavam as tribos
de Israel e seriam participantes na operação de um grande milagre. Tudo o que tinham de fazer era molhar os pés.Tinham de dar o
primeiro passo entrar no Jordão. Este é o passo de fé. Deus faz a obra,mas é preciso tocar nas águas. A fé daria início a uma grande
manifestação do poder de Deus.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Você tem buscado viver de maneira correta diante de Deus?
2 – Você vive como se Deus estivesse presente, ou como Sua presença não fosse necessária?
3 – Os seus planos e/ou projetos de vida incluem os planos de Deus?
4 – Sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor deseja realizar coisas tremendas. Você tem exercitado sua fé e caminhado em
direção aos propósitos de Deus para sua vida e família?
TEMPO DE ORAR (20 minutos)

Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que seja uma testemunha eficaz
de Cristo em casa, trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.

