Rio das Ostras, 20 de Novembro de 2016.

ABENÇOADO POR DEUS
Texto base: 2 Crônicas 17.1-9
TEMPO DE ORAR E LOUVAR (Cântico ou hino) (10 minutos)
• Orar pela família que está recebendo o PGM e pelos visitantes.
• Se seu PGM está sem um visitante, 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)
Hoje refletiremos um pouco sobre a vida de um dos reis mais importantes da Bíblia: JOSAFÁ.
Seu nome significa: JEOVÁ É O JUIZ. Ele foi um rei muito abençoado e isso certamente
aconteceu em razão de sua fidelidade para com Deus. Quer na sua relação com Deus, ou
como administrador de Judá, ou ainda como um estrategista de guerra, este rei pode ver a
poderosa mão do Senhor sobre ele. Sua história encontra-se nos capítulos 17 a 20 do segundo
livro das Crônicas de Israel e vale a pena ser lida.
Observando apenas os versos 1 a 9 vemos que:
a) Ele tinha um grande exército à sua disposição (v. 1,2,13b-19);
b) O Senhor foi com Josafá (v. 3a) e confirmou o seu reino (v. 5);
c) Josafá recebia presentes de seu povo (v. 5) e também de outros povos (v. 11);
d) Josafá teve riquezas e glória em abundância (v. 5).
Qual seria o segredo da benção de Deus sobre a vida de Josafá? A benção de Deus na vida
de alguém não é fruto do acaso, pois sou alvo da benção de Deus observando meu...
1 – ANDAR (v. 3). A Bíblia diz que Josafá andou em caminhos retos. Observe que o texto diz
que ele andou nos primeiros caminhos e não nos últimos caminhos de seu pai! Este tipo de
andar significa: Concordar, Harmonizar, Compartilhar, estar em Sintonia. Para andar com
Deus é preciso estar de acordo com Ele. Todos que andaram com Deus experimentaram
sua gloriosa presença, sua incomparável força e provaram sua fidelidade e amor.
2 – REJEITAR (v. 3c, 4c, 6b). Josafá rejeitou a idolatria e os caminhos de Israel. Idolatria não
é apenas prostrar-se diante de imagens de escultura. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus
em nossas vidas se torna um ídolo.
3 – PROCURAR (v. 4, 6). Josafá procurou andar com Deus, seguindo Seus mandamentos e
caminhos.
Buscar conhecer os mandamentos de Deus e andar neles, deve ser nosso desejo e objetivo.
Devemos nos lembrar das palavras de Jeremias: “E buscar-me-eis, e me achareis, quando me
buscardes com todo o vosso coração” (29.13).
4 – VALORIZAR (v. 7-9). Josafá valorizou a Palavra, dando-lhe supremacia. Ele fundou uma
obra missionária de educação religiosa (v. 7-9). Cada verdadeiro reavivamento tem base na
pregação da Palavra de Deus, no estudá-la e ensiná-la.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO
1 – Você tem andado com Deus e experimentado Sua presença?
2 – Alguma coisa tem chamado sua atenção, ocupado sua mente e tomado o lugar de Deus
em sua vida?;
3 – Você tem buscado de todo o coração viver em comunhão com Deus?;
4 – Você crê na suficiência da Palavra de Deus e tem feito dela lâmpada para seus caminhos
(Sl 119.105)?
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.

