PRESSÃO

Abril
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Vamos tratar hoje de um assunto que incomoda muitas pessoas, a PRESSÃO! Quem nunca enfrentou
momentos assim. Por isso muitas vezes precisamos relaxar. Aproveite os momentos em sua célula para aliviar
suas pressões do dia a dia.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. No momento você está passando por alguma pressão?
2. Normalmente, como você reage as pressões?
TEXTO: Josué 6:1
INTRODUÇÃO:
• Imagine a tensão!
• Pressão do povo no deserto:
• História marcada por 400 anos de escravidão
• Não tinham armas, tecnologia, não tinham como pensar nisso no tempo do deserto
• Não tinham o preparo suficiente
• Tinha a antipatia dos povos por onde eles passavam
• O povo de Jericó tinha gigantes, muralhas, armas, preparo
• Deixe-me perguntar, você está na pressão? Deve estar! A vida é uma pressão não é mesmo?! Escola,
cursos, relacionamentos, família, series com episódios atrasados, ufa! São tantas coisas!
• Você se sente pressionado? Quais são os seus muros hoje?
• História familiar
• Despreparo por falta de oportunidades
• Se sente sem as armas corretas para lutar na vida afetiva, na carreira, na vida?
• Você se compara com outras pessoas e se sente pressionado? Em desvantagem?
• Você vê outras pessoas se dando bem e fica mal? O povo à sua volta parece Jericó? Preparado,
muralhas, armas e você de uma história de destruição?
• Pressão da galera?
•
•
•

A pressão que o muro faz contra você, é a mesma que você faz contra ele, mas quem tem que quebrar é
ele!
Se você estiver na pressão saiba que é muito normal, e se você não está agora em algum momento vai
estar isso é comum acontecer. Mas sabe o que seria incomum acontecer, é estar na pressão e dizer: “Meu
irmão tô numa pressão! Mas oh, tá uma delicia!”
Seria no mínimo estranho né, porém é o que devia acontecer! Isso mesmo, deveríamos celebrar mais o fato
de estarmos na pressão, não porque gostamos de dor, mas porque tudo fica melhor com pressão:

•

Resistir a pressão e se tornar melhor com ela é uma questão de:

1. POSICIONAMENTO
• “Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: “Faça facas de pedra e circuncide os israelitas”. 3Josué fez facas
de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate-Aralote. (Josué 5:2-3).
• Além de enfrentar os muros, o povo ainda teve que enfrentar o desconforto da circuncisão. Homens de 40
anos para baixo, todos entraram na faca!
• Pontos decisivos da sua vida, mostram qual lado você está!
• Deus não podia mandar o povo contra os muros, antes que eles dessem um sinal claro sobre o lado que
eles estavam.
• Talvez você ficou na sobrevivência (deserto) por tanto tempo, que algumas pendências acabaram ficando
na sua vida. Exemplo: você teve que ser forte, teve que ser duro para sobreviver, mas se continuar assim,
o que te salvou lá atrás, pode te matar hoje. A aliança era uma decisão de confiar completamente em Deus.
• A pressão da galera vem para minar a seu compromisso com Deus, há uma verdadeira plateia esperando
que você ceda. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o povo, o sinal da separação. Ela dizia:
vocês não vivem mais de qualquer jeito, pois são meus, são separados pra mim. Antes do muro, o povo
parou em Gilgal, para se posicionar no seu compromisso com Deus.
• Tudo porque na verdade a obediência se trata de uma proteção, e enquanto estivermos separados dela
pelo muro da desobediência, estamos totalmente desprotegidos e a um passo de viver alguma tragédia.
• Para evitar que os muros da desobediência nos impeça de ver a Deus, precisamos permitir que a pressão
da obediência o empurre e o derrube até que na reste tijolo sobre tijolo. Foi fazendo assim que Israel se
recuperou e teve uma gloriosa conquista.
•
•

Como se posicionar?
Em tempos de pressão, ao invés de ceder, faça algo intencional que demonstre o seu compromisso com
Deus: votos, decisões, jejum.

2. PROCESSO
• E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se
recuperarem. (Josué 5:8).
• Quando você estiver na pressão, não pule o processo. Não saia dele. Não pegue atalhos.
• As decisões mais sérias que você toma com Deus muitas vezes envolvem não somente algo pontual, mas
envolve uma mudança de padrão de vida, de pensamento, de cultura, de mente. Por isso, você precisa
enfrentar o processo, se recuperar, viver tudo que Deus tem para você.
• Por isso às vezes você precisa esperar:
• Para namorar
• Para liderar
• Para ter dinheiro, carro, autonomia, liberdade
• Mais um ano fazendo cursinho
• Um tempo sem emprego
•
•
•
•
•
•

Não confunda Deus com o tempo, quem cura é Deus e não o tempo:
Então o Senhor disse a Josué: “Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito”. Por isso até hoje o
lugar se chama Gilgal. (Josué 5:9).
Viva a espera com Deus, assim ele remove as marcas que precisam ser tiradas da sua vida.
O processo de Deus é para revelar quem de fato você é, remover as marcas de um passado destrutivo.
O processo de Deus produz as marcas dele em você. Antes eles tinham marcas da humilhação, depois do
posicionamento (circuncisão), tinham marcas da aliança.
Ministre em quem sofreu bullying, rejeição, críticas, processos longos e difíceis de espera.

3. PODER
• Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma
espada. (Josué 5:13).
• O comandante do exército do SENHOR respondeu: “Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você
está é santo”. E Josué as tirou. (Josué 5:15)
• Escolhas que você pode fazer na pressão:
• Posicionamento > Processo > Intimidade > Poder de Deus.
• Pressão só produz poder quando as escolhas são corretas.
• Não deixe a pressão vazar, tome boas decisões para que o poder de Deus flua por meio de você.
• Você precisa parar de viver como um sobrevivente se Deus te chamou para conquistar, liberar o poder.

•

Todos os processos de Deus te levam para uma grande recompensa!

CONCLUSÃO
• Então o SENHOR disse a Josué: “Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de
guerra. (Josué 6:2).
• Sabe quando você conquista uma nova terra? É quando você passa colher do fruto dela quando você
quiser. Você deixa de ter provisões sobrenaturais pontuais para habitar em uma terra sobrenaturalmente:
• Na tarde do décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os
israelitas celebraram a Páscoa. 11No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães
sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. 12Um dia depois de comerem do produto
da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do
fruto da terra de Canaã. (Josué 5:10-12).
• Foram milagres que te trouxeram até aqui, mas à partir de hoje Deus quer te fazer habitar em uma terra
nova, de milagres, onde o habitar nela já é uma nova dimensão!
• Para de fato começar a viver uma nova história, sair do deserto e habitar uma nova terra, O povo precisou
tomar uma decisão clara com Deus. Eles saíram de Gilgal preparados para a guerra. Você precisa sair
daqui hoje preparado também! Tome sua decisão!

DESAFIO:
O discipulado é um excelente momento para aliviar as tensões das pressões do dia a dia. Aproveite cada
oportunidade que Deus te lhe dado.

