ESTUDO SEMANAL – 19/04/2017
Tema: Deus cuida do seu povo.
Pr. Hélio Martins.

TEXTO BASE: Ex. 13:17, 18; Js. 1-9
O ser humano tem a tendência de querer tudo mais fácil e mais rápido. Querer apressar ou alterar os
planos de Deus pode ser desastroso. Foi o que aconteceu com o povo de Israel na saída do Egito. Vamos
refletir sobre o cuidado de Deus com o seu povo!!!!!


DEUS MUDA NOSSA ROTA POR CUIDAR DE NÓS! Quando Faraó enfim, deixou o povo sair do Egito, foi
necessário Deus mudar o caminho por onde o povo passaria. Essa mudança não foi entendida pelo
povo. A nossa visão é muito limitada em relação às circunstancias ao nosso redor, por isso temos que
confiar em Deus. Quando passar pelo deserto, pode ser Deus cuidando de você. O povo de Israel era
escravo no Egito e não guerreiro, iam morrer na guerra.



ACEITAR O AGIR DE DEUS, significa não murmurar diante de mudanças inesperadas e indesejadas.



A VITÓRIA VEM QUANDO ESTOU LIGADO E GUIADO POR DEUS! Após longos anos de deserto o povo já
havia sido treinado por Moisés para a guerra. E, quando Moisés morre, Deus levanta Josué para liderar
o povo. Contudo, Deus fala de forma especifica a Josué: “Sê forte e corajoso, e medita dia e noite na
Palavra e cuide em obedecê-la e será bem sucedido.”



A NOSSA VITÓRIA DEPENDE DA NOSSA COMUNHÃO COM DEUS, tempo de oração, leitura da Palavra e
obediência às instruções de Deus.



O POVO JÁ ESTAVA PREPARADO PARA A GUERRA, mas Deus fala a Josué que a vitória não viria pela
“força do braço deles”, e sim pelo nível de obediência deles à Deus.....Ninguém poderia resisti-lo,
Deus era com ele... Da mesma forma é conosco, se somos guiados por Deus nenhum inimigo poderá
nos resistir ou nos abater, pois o Senhor é conosco, e em tudo seremos bem sucedidos!

