PORQUE SOMOS ENGANADOS
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
12 de novembro de 2017

objetivos
•
•

DESTACAR QUE O CRISTÃO DEVE TER A PRÁTICA DE CONSULTAR A DEUS, EM TODO TEMPO E
EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS.
MOSTRAR QUE O CRISTÃO, DEVE TER A SUA CONFIANÇA APENAS EM DEUS, E NÃO EM SUA
CONDIÇÃO INTELECTUAL, MUITO MENOS EM PESSOAS OU BENS MATERIAIS

textos base: JOSUÉ 9.1-27

desenvolvimento
Vemos no relato bíblico, que o povo de Israel já é conhecido pelos grandes
feitos de Deus.
Israel esta vivendo o processo de posse das terras dadas por Deus, e tem
grandes desafios pela frente.
A ordem de Deus foi clara, todos os povos que viviam nas terras, deveriam
ser expulsos, e quando lemos o capítulo nove do livro de Josué, precisamos ter
em mente que dois grandes desafios já foram, pela graça e poder de Deus,
vencidos e alcançados, que são as conquistas das cidades de Jericó e Ai.
O texto lido, mostra como um dos povos vizinhos, agiram de maneira
enganosa, ao se aproximar de Josué, propondo uma aliança, afim de pouparlhes a vida.
O plano foi tão bem elaborado e aplicado que Josué nem ao menos pensou
em consultar ao Senhor.
Josué deixou de exercer a sabedoria e o discernimento que Deus lhe tinha
dado, pois, se tivesse consultado ao Senhor, certamente Deus teria revelado a ele
esta fraude.
Dentro de tantos princípios numa ministração tão rica, queremos enfatizar
um deles, a saber, a realidade da natureza humana, que estranhamente sucumbe
diante de elogios, mesmo que todos sejam falsos e ardilosos.
Com isso, aprendemos que a vaidade espiritual, é um perigoso inimigo da
fé!
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – No versículo 14, vemos que os israelitas, examinaram
as provas para saber se os gibeonitas estavam falando a verdade, porém não
consultaram a Deus. Você já teve alguma experiência onde confiou na sua
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condição intelectual, a ponto de não consultar a Deus sobre questões do seu dia
a dia?
PERGUNTA 03 – O que você entende por consultar a Deus? Se fossemos
definir o “buscar a Deus” em um processo prático, como você o descreveria?
AUXÍLIO – O cristão vive pautado na palavra de Deus, e vive em comunhão com
Deus. Duas disciplinas de extrema importância, são as leituras bíblicas, e também a oração.
Olha o que a palavra de Deus pode nos dizer a respeito da situação que viveu Josué e o povo
de Isarel.

1 Tessalonicences 5:21 “mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom”.
1 João 4.1 “Amados, não creiam em qualquer espirito, mas examinem os espíritos para ver
se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, tem saído pelo mundo”.
Mateus 6.6 “Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que
está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará”.

PERGUNTA 04 – Também aprendemos com essa reflexão, que temos
uma inclinação para se deixar levar por elogios, mesmo que estes sejam muitas
vezes fingidos. Visto isto, porque somos tão facilmente enganados?
AUXÍLIO – Jeremias 17.9

avisos
▪
▪
▪

CONHEÇA O TBC | curso para novos membros
o INÍCIO DIA 19 de novembro as 17H
PREPARATÓRIO PARA O BATISMO
o 19 de novembro as 9h
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #VcFazParteTBC

