ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

O FÈCIL eO DIFË
CIL (Jz1:19)
1- Oraomo e leitura

2- Vocrjicomeoou a fazer algo acreditando ser ficil e descobriu que era
algo muito dift
cil? E o contririo? Lidou com algo achando ser muito dift
cil e
foi algo muito ficil?

3- Com Israel aconteceu exatamente isso. O povo de Israel havia sido tirado
do Egito onde era escravo. Derrotou o maior impprio da ppoca sem travar
uma batalha se quer.

4- Deus havia aberto o Mar Vermelho. Conduziu o povo durante 40 anos com
alimento e igua.

5- Eles chegaram a Caname invadiram as terras. Atravessaram o Jordmo em
terra seca. Conquistaram Jericycom muros intranspont
veis. Oraram e as
muralhas cat
ram.

6- Todos os grandes desafios que tiveram o povo clamou ao Senhor e
conseguiu a vityria.

7- Agora, depois da morte de Moisps e Josupo povo comeoava a travar suas
pequenas batalhas sem os seus lt
deres (Moisps e Josup).

8- Reparem que o verst
culo 19 diz que o ³
Senhor estava com os homens de
Judi.́

9- Apesar disso eles nmo conseguiram expulsar os habitantes dos vales.
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10- V27 Manassps conquista a terra mas nmo expulsa os inimigos...

11- V30 Nem Zebulon / V31 Nem Asser / V33 Nem Naftali / V34 Os amorreus
³
confinaram´a tribo de Dm

12- O povo havia enfrentado muitos desafios ³
imposst
veis´e tinham vencido.
Por que agora eles nmo conseguiam experimentar uma vityria total sobre
os inimigos?

13- Deus nos ajuda a enfrentar as grandes batalhas de nossa vida. Aquilo que
para nys pimposst
vel para ele pposst
vel.

14- O mais cptico dos homens, diante do que pimposst
vel para ele, pede a
ajuda de Deus.
15- O sujeito nunca fala com Deus. Basta ser diagnosticado com ckncer que
passa a fazer longos clamores diirios... pcurado e esquece Deus...

16- Deus nos ajuda nas grandes batalhas, mas como ele age nas pequenas?

17- Ele deixa agente luti-las COM FIDELIDADE A ELE!

18- Em Jz2:21-22 Deus adverte que nmo expulsaricompletamente os inimigos
para por Israel A PROVA.

19- Depois de Deus livrar o povo do EGITO permite que alguns povos fracos
fiquem no meio de Israel para ver se eles haviam aprendido a andar
GUARDANDO O CAMINHO DE DEUS. Guardando os mandamentos de
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Deus.

20- Deus tem te ajudado a vencer grandes batalhas??? Ok!. Mas como vocr
tem lidado com aquilo que o Senhor tem deixado para por vocriprova?

21- Israel na primeira oportunidade se prostituiu com outros deuses e
abandonou a Deus... (Jz2:19)

22- Hoje muitos recorrem a Deus nas grandes batalhas, porpm no menor sinal
de que algo nmo esticerto em sua vida, negam a Deus e seguem outros
deuses... dinheiro, homens, compromissos, sucesso, status, etc.

23- Recorra a Deus nas suas grandes batalhas, mas seja um filho honrado e
fiel quando as pequenas coisas nmo forem como vocrespera...

24- eatque o ficil po dift
cil!

M~sica sugerida

Cobre-me, com tuas mmos...

