LEVANTA E VAI

Abril
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Chegamos ao último estudo desta série: “Quebrando os muros”. Hoje estudaremos sobre a importância de não
pararmos sob qualquer circunstância. Deus está conosco sempre. Que ele te abençoe grandemente.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. O que mais lhe dá medo na vida?
2. Quantas vezes por causa do medo você desistiu de algo?
TEXTO: Josué 6:1-16
INTRODUÇÃO:
• Umas das coisas que o medo pode fazer em nossas vidas é paralisar!
• Não posso viver minha vida inteira baseado em meus medos, ou nos meus muros!
• As dificuldades da vida foram criadas para serem vencidas! Qual seu muro hoje? O que vai resolver para
que isto seja vencido na sua vida? Ficar pensando neles ou decidir ir em direção a eles e resolver? Chegou
o tempo de parar de fugir dos muros e enfrenta-los!
• O caminho de Deus para você não tem mais volta só existe uma possibilidade para sua vida, DAR CERTO...
isto passa por avançar mesmo encontrando dificuldades!
•

Para quebrar com os muros de uma ver por todas....

1. NÃO SEJA DOMINADO PELO MEDO!
• “Por fim os dois homens voltaram; desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de
Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: "Sem dúvida o Senhor entregou
a terra toda em nossas mãos; todos estão apavorados por nossa causa.” (Josué 2:23,24).
• Como acabei de dizer o medo nos paralisa, nos faz parar e pior ainda, contamina outras pessoas! Talvez
esta seja a realidade da sua vida, o medo de alguém te travou!
• Você ouviu dizer que era algo ruim, mas muitas vezes nem provou ainda! O medo sempre será uma
ferramenta de Satanás para travar sua vida!
• Pense neste texto que lemos, talvez o medo estava bem presente na mente de muitos israelitas, mas o
medo de quem estava no outro lado do muro era muito maior! O diabo faz exatamente isso, ele teme o
poder de Jesus em nossas vidas e tenta nos amedrontar, pois quem tem muito medo é ele!
• Avance diante de quaisquer circunstâncias... Desistir não pode fazer parte da sua vida!
• As pessoas que causam maior impacto sobre este mundo não são as mais inteligentes, rápidas ou ricas;
são as que sabem o que fazer quando têm vontade de desistir!
•

Para quebrar com os muros de uma ver por todas....

2. ESTEJA PREPARADO PARA QUALQUER COISA
• “Então o Senhor disse a Josué: "Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de
guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias.”
(Josué 6:2,3).
• Umas das coisas que mais nos atrapalha em nossa caminhada é a falta de preparo, quando vejo no texto
a palavra “marche” penso não era apenas caminhar de qualquer jeito, de qualquer forma, tinha que ter um
ritmo, precisava estar atento para o que estava acontecendo... Já viu um vídeo de a alguém marchando no
tempo errado... A marcha é compassada... precisa ser treinada...
• A maioria de nós muitas vezes não vence porque quer enfrentar as batalhas sem preparo sem treino...
• Decida hoje enfrentar seus muros mas decida também estar preparado para fazer isto...
• Não existe batalhada vencida sem conhecimento do inimigo, estudo e dedicação! E mais importante ainda,
batalha se vence com Deus... o texto é muito claro, a batalha já estava garantida, mas teriam que SAIR da
zona de conforto deles e MARCHAR!
•

Para quebrar com os muros de uma ver por todas....

3. DECIDA CONFIAR TOTALMENTE EM DEUS
• “Mas, Josué tinha ordenado ao povo: "Não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra
alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão! " (Josué 6:10).
• “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).
• Eles não tinham certeza do que encontrariam do lado de lá dos muros, o que eles tinham era fé de que
conseguiriam a vitória!
• Eles tinham uma palavra de vitória de Deus!
• Acho bem interessante, como os dias de marchar ao redor dos muros de Jericó foram bem definidos, não
digam PALAVRA ALGUMA, é para nos mostrar que quando Deus está fazendo, ele não precisa que a gente
interfira! Nosso papel é ser OBEDIENTE aos comandos que Ele nos dá, e isso não é um posicionamento
passivo, mas de CONFIANÇA que Deus sempre faz o melhor e bem feito.
• Muitas vezes ficamos parados porque está mais cômodo de um lado do muro, nos acostumamos a viver
com o que temos ... mesmo que sejam dores, pecados, inimigos.
• A sensação é que nos moldamos a estas situações...
• Não! A ordem de hoje de Deus para mim e para você é : AVANCE!
• Você já tem uma palavra da parte de Deus de que as coisas do outro lado do muro são suas, que existem
vitórias e milagres !
CONCLUSÃO
• “Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região.” (Josué 6.9).
• Que nesta noite nossa decisão seja SEMPRE CONFIAR EM JESUS, Deus nos ama de forma tão grande e
quer fazer com que sejamos conhecidos como homens e mulheres que avançam independente das
situações ao redor, pois recebemos uma palavra que garante a vitória!

