
 

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu 

Pequeno Grupo: Que batalhas estou vivendo esta semana? 

CÂNTICO: “Temos por lutas passado” HCC 

REFLEXÃO: Não desista. 

Josué 6:1 - 5 

 1  
Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém 

saía nem entrava. 

 2  
Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, 

seu rei e seus homens de guerra. 

 3  
Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça 

isso durante seis dias. 

 4  

Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à 

frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da 

cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. 

 5  

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. 

 

Neste texto, Israel estava entrando na terra prometida, a terra de Canaã. Cumpria-se 

na sua geração uma das grandes promessas de Deus a seu povo. A promessa da 

conquista da terra prometida. 

Josué havia assumido o comando do povo de Israel. Eles já haviam experimentado 

sob a liderança de Josué a travessia do Rio Jordão miraculosamente. Quando os 

sacerdotes colocaram seus pés nas águas do rio, a correnteza parou, formando-se 

uma grande muralha de água, e todos atravessaram o rio pisando em terra seca! 

Agora, á frente do povo surge a cidade de Jericó, uma cidade fortificada cercada por 

muralhas aparentemente intransponíveis. Muralhas que protegiam a cidade de 

qualquer invasão inimiga. Conquistar Jericó parecia impossível! 

Mas quando olhamos para nossas vidas observamos lutas, batalhas, muralhas que 

parecem intransponíveis, assim como as muralhas de Jericó, para os israelitas. A 

conquista de Jericó era agora para os israelitas um tremendo desafio, praticamente 

impossível com os recursos que eles dispunham. Eles não sabiam como transpô-la. 

Assim como o povo frente ao desafio da conquista da terra prometida assim somos 

nós com nossas lutas, desafios e problemas.  

Tendo tomado a decisão de entregar nossas vidas a Deus, temos agora o desafio de 

viver segundo a sua vontade, experimentando os desafios que ele tem para nós. 



 
Qual é esta vontade de Deus para minha vida? 

Lembramos que como diz em I Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é moral. Ele 

quer que sejamos santos, separados para Ele. Amando-o de todo coração e todo o 

nosso entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. Somos chamados para viver 

de uma forma santa, distante do pecado, todos os dias. 

Você sabe o que é isto?  Compartilhe: como isto se manifesta na sua vida? Isto é para 

você uma grande batalha? 

Caminhando nesta direção, de vivermos dentro da vontade de Deus todos dias, 

surgem as muralhas nas nossas vidas, e é aí que surgem diante de nós desafios para 

vivermos como Deus deseja. São batalhas que provam a nossa fé, testam os nossos 

limites. São situações nos meus relacionamentos, no trabalho, na escola, no 

casamento, no namoro, nos negócios... 

Surgem batalhas com muralhas que parecem intransponíveis. Elas desafiam a nossa 

fé. 

Mas o que eu estou fazendo?  Como estou enfrentando estes “gigantes”? Por quanto 

tempo você luta com as muralhas da sua vida? 

Deus pediu a Josué que o povo andasse, marchasse, e marchasse em silêncio! Muitas 

vezes precisamos ficar em silêncio, silêncio para ouvir o que Deus está nos mostrando 

ou falando A tempo de calar e a tempo de falar! Ficar em silêncio diante de Deus, é o 

exercício de mais uma das disciplinas espirituais, a solitude. 

Deus quer também que além de marchar juntos, marchar em silêncio, Ele quer que 

marchemos com perseverança. Deus quer que não desistamos. Não jogue a toalha! 

Deus quer que nós andemos, marchemos na direção do viver e obedecer a Sua 

vontade nas nossas vidas. Mesmo diante das terríveis muralhas que desafiam nossa 

fé. Deus quer que marchemos juntos! O povo de Israel, todo o povo de Israel, 

marchava junto ao redor da cidade. 

Estou parado e sozinho, frente as batalhas da minha vida? Qual a dificuldade de 

caminhar, marchar frente as minhas lutas, marchar junto dos meus irmãos?  

Assim como o povo precisava esperar o tempo de Deus, nós também. O povo 

precisava também estar junto, e perseverar. 

Isto é igreja, um povo que junto adora ao Senhor, um povo que junto busca apoio uns 

dos outros, um povo que persevera, compartilha lutas, compartilha vitórias. 

 MINHA ORAÇÃO: Senhor ensina-me a marchar junto com meus irmãos frente 

as batalhas da minha vida! Senhor que eu ore com meus irmãos e pelos meus 

irmãos! Senhor que eu persevere frente às lutas. Senhor que eu tenha 

coragem para não desistir! 



 

 

Temos Por Lutas Passado 
Hinário Para o Culto Cristão 
 

Temos por lutas passado, lutas terríveis cruéis 
Mas o senhor tem livrado delas seus servos fiéis 
Força e poder nos tem dado, ele nos tem sustentado 
Dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. 

Sim Deus é por nós quem nos vencerá? 
Pelo seu amor leal, Deus nos guardará; 
Defender-nos-á do poder do mal. vamos irmãos 
Exaltar ao senhor e seu nome honrar. 

Deus já nos tem prometido, uma vitória total 
Ele não tem esquecido, sua palavra real 
Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido 
Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. 

 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 

Iniciamos a Campanha: 30 Dias de Oração. Vamos orar no Pequeno 
Grupo: 
 
- Ore pelos pedidos que estão no livreto da Campanha 30 Dias de Oração na 
programação desta semana. 

https://www.cifraclub.com.br/hinario-para-culto-cristao/

