NOVEMBRO

O PODER DE UMA DECISÃO

23 às 20h e 24 às 19h – Campanha de
Cura e libertação – Acauã

TEXTO BASE: Êxodos 15: 21-27
PONHA EM DISCUSSÃO:
1. Comentem: Lendo o texto base do estudo, quais decisões você precisa tomar para
estar mais perto de Deus?
Respostas diversas:

26 – 20h - 2ª chamada do Curso de
Membresia – Acauã

2. Comentem: Deus didaticamente instrui Moisés a jogar a madeira nas águas
amargas e elas se tornam doces, essa decisão nos mostra um significado profético
baseados em 1 Pedro 2: 24 “Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o
madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por
suas feridas vocês foram curados.” Como você compreende o ato profético de Moisés
e o versículo em questão:
Respostas Diversas: Quando lançamos nossas vidas em Jesus somos curados, o amargo
torna-se doce.
3. Diante do poder de uma decisão, comentem a frase em questão: Somente através da
cruz deixaremos de viver egoisticamente! Estou tomando minha cruz diariamente e
seguindo-o, decidi morrer para minha forma egoísta de viver?
Respostas diversas.

28 – 20h - Reunião para Homens

4. Comentem, em Êxodos 15: 26. Disse o Senhor através de Moisés: "Se vocês derem
atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos
seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês
nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os
cura". Qual deve ser a nossa decisão diante do Senhor afim de permanecermos no
centro de sua mais perfeita vontade?
Respostas variadas:
5. Comentem: A geração que saiu do Egito ficou no deserto, somente, Josué e Calebe
decidiram amar as leis de Deus e atravessar o deserto debaixo da direção do Senhor.
Leia Êxodos 15: 11 e comente porque Josué tornou-se um home de Fé sobrenatural: “
O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois
Moisés voltava ao acampamento; mas Josué, filho de Num, que lhe servia como
auxiliar, não se afastava da tenda.”
Respostas variadas: Havia no coração de Josué o desejo de não se afastar da presença
de Deus, seu coração era um coração de servo.
Josué 10: 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué
exclamou ao Senhor, na presença de Israel: "Sol, pare sobre Gibeom! E você, ó lua,
sobre o vale de Aijalom! "13. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos
seus inimigos, como está escrito no Livro de Jasar. O sol parou no meio do céu e por
quase um dia inteiro não se pôs.14. Nunca antes nem depois houve um dia como
aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por
Israel.
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