
 

ASSUNTO DA SEMANA: BÊNÇÃO OU MALDIÇÃO, A ESCOLHA É SUA! 

Curitiba, 27 de Outubro de 2019 

 

Objetivo do encontro: Reafirmar a decisão de escolhermos a Jesus como nosso verdadeiro e único 

salvador, lembrando que ao dizermos “sim” à Deus, temos que lembrar constantemente que devemos 

construir portais de bênçãos e não de maldição onde vamos nos envergonhar. Em nossa caminhada 

quando atravessarmos portais, possamos levar a arca e o compromisso com o Deus vivo 

Para o líder: Lembre aos membros da igreja, bênçãos significa nos dispor também como ferramentas 

para o serviço de Deus, significa nos doarmos ao próximo e trazermos pessoas que possam conhecer a 

Jesus. Participar dos ministérios da igreja e das ações evangelísticas é trazer bênçãos para sua casa. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: Folhas de papel, caneta ou lápis para cada um 

Como fazer: Quais são as bênçãos em sua vida? 

Objetivo e aplicação: Peça que cada um escreva três coisas que acredita ser benção em sua vida, na 

sequência peça que mostrem e expliquem o que cada uma representa. Coloquem a data e que guardem 

para daqui um tempo rever o que colocaram. 

20 MINUTOS 

1. Grande é o Senhor. https://www.youtube.com/watch?v=NcwC4O00uBM  

2. SALMO 150. 

3. Qual versículo chamou mais a tua atenção e por que? 

4. Orações curtas de exaltação e agradecimento ao Senhor 

5. Mais eu sei em quem eu tenho crido. https://www.youtube.com/watch?v=AViuSOR7A 

 



 

RESUMO DA MENSAGEM: Bênção ou maldição, a escolha é sua!  

Texto: Josué 8: 30-35 - Pr. Paschoal Piragine Jr 

INTRODUÇÃO  

A escolha revela o nosso compromisso com O Senhor e a sua palavra, não existe uma opção 

intermediária. Está é a grande questão que o Espirito Santo continua a trazer a cada um de nós 

diariamente, no texto base, vemos que cada uma das figuras representadas nos ensinam o verdadeiro 

compromisso da fé, este que vai se revelando em bênção ou maldição. A seguir veremos quais são as 

figuras: 

a) Um memorial à Lei (Js 8:32): 

A primeira figura era a construção de um portal para a terra prometida (Dt 27:2-10), o 

objetivo era que o povo passasse por ele a caminho da terra prometida, lendo as palavras de 

Deus, entendendo que só poderiam alcançar a bênção prometida se comprometessem com 

Deus e com a sua palavra. Em nossa jornada de fé temos o batismo e a ceia. Os memoriais de 

Deus são verdadeiros portais deixados pelo caminho da vida, para nos lembrar que nossas 

escolhas determinam bênção ou maldição de Deus. Não existe um caminho intermediário.  

b) Um altar renovado (Js 8:30-31): 

No texto, Josué além de construir o memorial à lei, renova o altar. Qual era o objetivo desta 

renovação? Porque a renovação do altar representava a renovação do compromisso, da fé, da 

entrega, da devoção e da missão que Deus havia colocado diante deles. A bênção de Deus 

depende de uma fé renovada, de uma devoção espontânea, de um louvor vivo, de uma 

consagração que se renova. Um altar renovado, marca uma nova experiência com o Deus que 

nos chamou e uma renovação do compromisso para com a missão que ele nos apresentou. 

Você não quer renovar o seu altar? Não se conquista a terra prometida sem que o altar seja 

renovado. 

c) O monte da bênção e o monte da maldição (Js 8:33): 

A figura dos montes tinha por objetivo a compreensão da seriedade do pacto que firmavam, 

quanto a serem o povo de Deus nesta terra. Andar com o Senhor não é uma brincadeira 

religiosa, é um pacto de fé que afeta todas as áreas da nossa vida, e a maneira como nos 

conduzimos diante de Deus pode trazer sobre nós suas bênçãos, mas também as maldições 

que são consequência natural da quebra dos valores e princípios de Deus. Vemos isso em 

João 3: 19-21, por isso Josué no final de sua vida levou o povo ao mesmo lugar e repetiu tudo 

isto de novo, mas afirmou: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. E você? 

d) A arca da aliança no meio do povo (Js 8:33): 

A arca do Senhor ficava no tabernáculo, no lugar santíssimo, mas ela vinha para o meio do 

povo quando (Dt 27:9): O povo se movia para onde Deus guiava, quando o povo de Deus ia 

para a batalha e quando o Senhor queria os lembrar que ele habita no meio do seu povo. O 

Senhor nos traz as seguintes mensagens: Ele já traçou a rota da nossa vitória, mas para isto 

basta segui-lo. E por estarmos no caminho do Senhor, todas as batalhas que surgem não são 

mais nossas, passam a ser batalhas dEle.  

Conclusão: 

Hoje Deus te convida a lembrar-se, do que Ele já fez e renovar o seu compromisso com o Senhor, 

escolhendo a bênção daquele que está no meio do seu povo. Ao atravessar os portais leve com você a 

arca e o compromisso com o Deus vivo. 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que você entende por bênção e por maldição? E porque ter um memorial para lembrar disto? 

 

 



2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Porque precisamos ficar lembrando constantemente do compromisso que fizemos quando 

aceitamos o Senhor como dono de nossas vidas? Porque diariamente podemos estar sob bênção ou 

maldição, mesmo tendo aceitado Jesus em nossas vidas? 

b) O que significa para você renovar seu altar?  

c) Na figura dos montes, o povo de Deus firmava um pacto com Deus, qual o objetivo de fazermos 

este pacto com nosso Senhor e porque ele é importante para a nossa vida? 

d) Quando efetivamente, você tem a certeza que Deus está contigo e lhe acompanhando? 

3– Checagem 

a) Sua vida é uma escolha de opções que poderão trazer bênçãos ou maldições, a cada passo que dá 

ou decisão que toma diariamente, poderá traduzir em consequências futuras que terá de arcar com 

as mesmas. Mas acima disto tudo, há um compromisso que você firmou com Deus, o caminho 

dEle é santo e não há alternativas, ou segue ou não. Você está sob bênçãos ou sob maldições? O 

que tem impedido de seguir os caminhos de Deus?  

15 MINUTOS  

Como estão os alvos da campanha de oração? Já entraram em contato recentemente com eles? Que tal 

convidar para participar da célula, ou fazer uma visita aos mesmos? Lembrem que o trabalho sobre 

cada pessoa é constante e apoiar o irmão em estar no memorial de Deus é imprescindível para que 

tenham um relacionamento permanente com o nosso Pai. Não se esqueçam da campanha 4K e façam 

uma atitude de amor em sua célula ou em nossa igreja. 

10 MINUTOS 

Oremos pelos membros da PIB, por suas vidas profissionais, financeiras, problemas que estejam 

passando, que Deus esteja com cada um trilhando seus caminhos sob as bênçãos do Pai.  

Orem pela multiplicação de sua célula e pelos supervisores e líderes de célula. 

Oremos pelo projeto da Cristolândia, pelas pessoas abençoadas no projeto e pela restauração de suas 

vidas e famílias. 

Oremos pelo nosso Brasil, para que decisões tomadas nos 3 poderes, sejam dentro dos planos de 

Deus, que o caminho que o nosso país está tomando, esteja alinhado com o caminhar de Deus.  

Oremos pelos enfermos da igreja e que os milagres de Deus possam acontecer em nossas vidas.  

Oremos por toda a família de nosso pastor Paschoal e de todos os pastores da igreja. 

 

 



 
 

 


