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19 a 25 de dezembro de 2021

Vencendo Batalhas: 
Forte e Corajoso
Quebra-gelo (5 min)
Qual foi a maior batalha que você enfrentou neste ano?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Josué 1:1-18

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Nesta penúltima semana de 2021, preparando-nos para o ano 
novo, quero pensar com você sobre as batalhas de Josué na conquista 
da terra prometida. Trabalharemos nos seis primeiros capítulos deste 
livro, que mostram os preparativos do povo para a grande conquista, 
e quero fazer um paralelo conosco, aplicando à preparação para as 
batalhas de 2022.
 No primeiro capítulo do livro, vemos o Senhor encorajando 
Josué para liderar o povo de Israel nas batalhas que se seguiriam. 
Moisés havia morrido. Agora toda a responsabilidade pesava sobre os 
ombros de Josué. Era natural que ele estivesse temeroso, inseguro e 
ansioso pelo que viria.
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 Talvez eu e você estejamos assim diante do novo ano que se 
aproxima. Então, as palavras do Senhor a Josué servem para nós: seja 
forte e corajoso! Diante das adversidades, das enfermidades, das crises 
fi nanceiras, das lutas em família, dos desafi os do mercado de trabalho, 
das oportunidades no ministério e na obra do Senhor, precisamos ser 
fortes e corajosos.
 Além desta postura ousada, é preciso ainda conhecer e observar 
a Palavra do Senhor, sendo fi éis em cumpri-la em cada dia do ano 
novo, e a promessa se cumprirá: seremos bem-sucedidos onde quer 
que andemos.

Refl exão
1. Na sua opinião, o que signifi ca ser forte e corajoso?
2. De onde vem a força e a coragem de que os cristãos precisam para 

enfrentar suas batalhas?
3. Para enfrentar uma batalha, é necessário se aplicar aos estudos 

das Escrituras? Por quê?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e agradecer pela 
força e pela coragem vindas do Senhor.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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