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ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
Uma coisa que sempre grita em nós é o “EU”!
Somos desafiados todos os dias a viver em comunidade, a pensar no outro, a querer viver uma vida diferente
onde o “EU” tem sido cada vez mais forte!
Deus que usar sua vida para alcançar outras pessoas, derrube hoje o muro do EU, do EGOÍSMO!
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. Você se considera uma pessoa egoísta?
2. Consegue lembrar algum momento onde você agiu com egoísmo?
TEXTO: Josué 6:5
INTRODUÇÃO:
• Passei por momentos muitos difíceis, e um erro que cometi, foi achar que só eu estava sofrendo! Não,
outras pessoas também estavam, precisei recalcular a rota da minha vida e mesmo vivendo dias difíceis
pensar nas pessoas ao meu redor!
• Você vai viver bem melhor quando começar a viver não só para você, mas para outros também.
• Um muro muito conhecido é o muro de Berlim, dividiu famílias e amigos. Um dia o muro caiu e mesmo
assim o assunto persistiu e muitas pessoas viveram presas em suas mentes por conta desta situação!
• Já estamos falando sobre derrubar muros há duas semanas e talvez alguns persistam em ficar em sua
mente, e um dos mais altos e “largos” de destruir é do EGOÍSMO!
• Para quebrar os muros do egoísmo...
1. ENVOLVA-SE EM CAUSAS LEGÍTIMAS
• “Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito; o muro da cidade cairá e o
povo atacará, cada um do lugar onde estiver". (Josué 6:5).
• Derrubar aquele muro não era só uma tarefa de Josué, precisou do envolvimento de mais pessoas. Muitas
vezes perdemos forças gastando energia em causas sem valor, brigas sem sentido etc.
• A sua vitória é nossa vitória!
• Decida gastar suas energias em coisas que valem a pena, engajar-se em causas que irão mudar a realidade
de pessoas, mudar a sociedade, porém, isto só será feito quando você decidir chamar mais pessoas para
estarem juntas. Podemos te dar alguns exemplos de causas legítimas pela qual lutar: Célula, Rede,
Edificar, Resgate, Pão Nosso, você pode fazer algo que vai mudar a realidade de muitas famílias e
pessoas, e está tudo aqui pertinho e ao seu alcance.
• Para quebrar os muros do egoísmo...

2. ENVOLVA-SE ESPIRITUALMENTE
• Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: "Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de
vocês levarão trombetas à frente da arca". E ordenou ao povo: "Avancem! Marchem ao redor da cidade! Os
soldados armados irão à frente da arca do Senhor". (Josué 6:6-7).
• Veja a mobilização espiritual para que os muros caíssem, as vezes perdemos força porque tentamos
derrubar sozinhos e do nosso próprio jeito! Deus já te deu instrumentos necessários para derrubar o muro
do EU, ele tem despertado muitos jovens para causas espirituais, Não se derruba um muro espiritual de
uma forma Natural.
• Onde a presença de Deus está, as coisas irão bem, isto que a arca representava, a presença de Deus!
• Pare de pensar natural, existem coisas que é para se viver e não para se explicar!
• Envolva-se em uma célula, em momentos proporcionados pela igreja... Faça seus votos com Deus, tire
tempo para ouvir ELE, saia do automático e de se contentar apenas com ministrações de sábado e domingo.
Deus SEMPRE tem mais pra você como indivíduo.
• “Deus não ama seus filhos igualmente, ele os ama individualmente” (Lisa Bevere – Sem Rivais)
• Mas pare de pensar que está sozinho, a presença de Jesus está com você fato é que Jesus nos disse que
deixaria um consolador...
• Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para
vocês; mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
(João 16:7-8).
• Não vai dar certo! Já deu certo! Temos a presença, tudo irá bem!
• Para quebrar os muros do egoísmo...
3. DECIDA PERTENCER A UMA FAMÍLIA
• Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: "Gritem! O
Senhor lhes entregou a cidade! (Josué 6:16).
• Quando vejo este texto sempre penso na alegria de quando os muros caíram, as pessoas se abraçando e
celebrando aquele grande milagre.
• Quando os muros de Berlim caíram também aconteceu este tipo de coisa, as pessoas se abraçavam,
celebravam.
• Sinta-se parte da família da fé!
• Uma das coisas para se identificar uma família é um brasão, uma nação é uma bandeira... Se fizéssemos
uma bandeira aqui quais elementos você colocaria?!
CONCLUSÃO
• Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. (Josué 6:27).
• Todos nós seremos lembrados assim, como pessoas que andaram com Jesus e isto tem tudo a ver com
abençoar a vida de outras pessoas!

