FUI CRIADO PARA SER SEMELHANTE A JESUS

Maio
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Este mês estaremos entrando numa nova série de estudos: “IGNIÇÃO”. Nos dá a ideia de algo que é ligado e
não tem mais com cancelar. Assim cada adolescente deve encarar a sua vida cristã, como algo sem volta, que
não dá para desistir, mão dá para voltar atrás. Espero que em cada estudo você cresça mais e mais na direção
para qual Deus te conduzir.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Quantas vezes você começou algo e depois parou, desistiu?
2. Dê algum exemplo de algo que você já iniciou e parou.
TEXTO: Josué 3
INTRODUÇÃO:
• Você foi criado para ser semelhante a Jesus. Desde o princípio, o plano de Deus têm sido fazer você
semelhante a Jesus, Seu Filho. Esse é o Seu destino e propósito para a sua vida. Deus anunciou essa
intenção na criação “então Deus disse: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa
semelhança”.
• Em toda a criação, somente o homem foi feito “á imagem de Deus.” Esse é um grande privilégio que nos
honra de forma especial! Não sabemos tudo o que essa frase abrange, mas conhecemos alguns dos
aspectos que ela inclui: tal como Deus, somos seres espirituais – nosso espírito é imortal e sobreviverá ao
nosso corpo terreno; somos inteligentes – podemos pensar, ponderar, solucionar problemas; como Deus,
nós nos relacionamos – podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral –
podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus.
• Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, nos frutos do
Espírito, no capítulo de Paulo sobre o amor e na lista de Pedro das características de uma vida produtiva e
eficiente.
• E quem nos ajuda nessa tarefa de desenvolver o caráter de Jesus é o Espírito Santo! Ele é o nosso Grande
Amigo nessa super-tarefa, porque por nossa própria vontade, nunca vamos conseguir.
• Quando Josué se viu diante de um obstáculo complicado, as águas do Rio Jordão só recuaram para eles
passarem, depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência e fé. A obediência libera o poder
de Deus!
• Josué e Jesus alcançaram a vitória através ...
1. DA INTIMIDADE COM DEUS - ORAÇÃO
• Josué ordenou ao povo: “Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. (v. 5).
• A bíblia mostra que a nação de Israel precisava prepara-se para guerra através da santificação ao Senhor.
• Esse versículo nos ensina que antes de tomar qualquer decisão em nossa vida devemos buscar em oração
a vontade de Pai. Deus é o maior capitão para nos ajudar a vencer qualquer guerra.

2. TOTAL CONFIANÇA EM DEUS – FÉ
• Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando
chegarem as margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. (v. 8).
• Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra puserem os pés no
Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. (v. 11).
• A nação de Israel viu o rio Jordão se abrir porque confiou na promessa que ao colocar os pés na água, as
correntezas iriam parar e o rio abriria formando muralhas. Quando confiamos em Deus passamos pelo rio
de dificuldades, mas nossos pés chegarão enxutos do outro lado da margem porque Deus está conosco.
3. REALIZAÇÃO DA VONTADE DO PAI – OBEDIÊNCIA
• Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do
Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda nação o atravessou pisando em terra seca. (v. 17).
• Se o povo de Israel não tivesse cumprido o que Deus lhe ordenou jamais eles poderiam atravessar o rio
Jordão.
• Imaginem como milhares de homens, mulheres, idosos e crianças atravessariam um rio que tem
cumprimento de 251 km e 80 metros de altitude sem utilizar um meio de transportes? Por isso nunca
esqueçam:
• A obediência libera o poder de Deus!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós,
tornamo-nos mais e mais como ele e refletimos ainda mais a sua glória.”
(2 Coríntios 3.18)

