
         ASSUNTO DA SEMANA: 

Colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. 
Curitiba, 20 de outubro de 2019 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre os significados e as consequências sofridas quando retemos em 

nossa vida o que é dedicado, consagrado ou santificado ao Senhor. 

Para o líder: levar a sua célula a consagrar tudo ao Senhor e que nada que pertence a Ele seja retido 

em sua vida!  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO –  Título: Falando Difícil (apenas para brincar com o pessoal) 
Como fazer: Prepare papéis com as frases abaixo, mas sem o significado. Distribua entre os participantes e peça 
para cada um ler enquanto os demais membros do grupo tentam decifrar o significado: 
1 - Prosopopéia suave para acalantar bovinos.(Conversa mole pra boi dormir): 

2 - Creditar recursos à conta de primata. (Pagar mico);  

3 - Atingir, com a extremidade do membro inferior, o suporte de uma das unidades destinadas ao repouso em 

acampamento.(Chutar o pau da barraca); 

4 - Arremessar-se sobre a presa com intenção de destruí-la.(Cair matando): 

6 - Sequer considerar a hipótese de utilização de um pedaço de madeira.(Nem a pau);  

7 - Sequer considerar a possibilidade da fêmea bovina acometer-se de fortes contrações laringo-bucais.(Nem 

que a vaca tussa);  

8 - Proteger o filhote de eqüino da incidência de perturbação pluviométrica.(Tirar o cavalinho da chuva); 

9 - Bucéfalo de oferenda não se questiona formação odôntica! (Cavalo dado não se olha os dentes). 

 

 
  

20 MINUTOS 

1. Maravilhosa graça  
2. Leia: Salmos 32:1-11.  
3. Qual versículo que mais chamou a tua atenção?  
4. Orações de exaltação pela semana que passou.  
5. Oferta de amor 



RESUMO DA MENSAGEM: Quando o que é dedicado se torna amaldiçoado 
Pr. Paschoal Piragine Jr  

Texto: Josué 7 

INTRODUÇÃO  

Ao estudarmos os textos dessa mensagem, chama a atenção o número de  vezes que a palavra 
dedicado, consagrado ou condenado aparecem no texto, sendo 6 vezes no capítulo 7 de Josué e 
outras duas no capítulo anterior. O sentido básico da palavra dedicado ou consagrado se referi a 
algo que foi dedicado ou consagrado ao Senhor. Como exemplo, a terra que precisaria descansar no 
ano do jubileu. Todavia, quando algo que deveria ser consagrado ao Senhor fica retido em nossas 
mãos,  torna-se maldição em nossa vida ou uma rede que nos prende, como uma armadilha. Deter o 
que foi dedicado, consagrado ou santificado ao Senhor se torna maldição em nossas vidas.  
É o que veremos a seguir:  
 
I –  Tomar o que Deus determinou que deve ser santificado é infidelidade: (Josué 7:20-21) 

A primeira razão é que Deus considera este ato como infidelidade. O termo infidelidade representa o 

mesmo que adultério. A quebra do compromisso do amor entre um homem e uma mulher mediante 

uma traição (Nm 5.12). Reter o que é santificado a Deus é trocar suas bênçãos, presença e poder por 

alguma coisa ou alguém. No texto vemos que Acã escondeu o que era de Deus e foi infiel ao Senhor. 

Para ele Deus valia menos que os bens que escondeu, e imaginem o que o Senhor sentiu vendo Acã 

louvando-o após a vitória contra Jericó? Deus reage quando o deixamos em segundo lugar em nosso 

coração, nos dons do Espírito Santo que Ele concedeu, na nossa vocação e nossos dízimos. O terrível 

de tudo isso é que trocamos Deus por coisas insignificantes, enquanto que Ele deveria ser o primeiro 

em nossa vida.  

 

II - Tomar o que Deus determinou que é santo é roubo:  (Josué 7:10-11) 
Quem foi roubado sabe bem o sentimento, ficamos indignados e irados. Em Josué 7: 1 vemos a ira 
que o Senhor sentiu contra os filhos de Israel. Ele tirou o povo do Egito e o sustentou no deserto, e 
prometeu que lhes daria toda a terra. Deus pediu que os despojos de Jericó fossem Dele e as demais 
batalhas seriam do povo, pois Ele mesmo daria a eles. Deus estava pedindo as primícias, que Ele 
fosse o primeiro na vida do seu povo (primeiro Deus). Se não aprendermos a consagrar a Deus as 
primeiras coisas, nunca conseguiremos consagrar nada. Quando somos infiéis e ladrões precisamos 
aprender que há conseguências para nossas decisões, ou seja, perdemos as bênçãos e ficamos 
debaixo da Sua ira. Não devemos roubar a Deus nos nossos dízimos, na nossa devoção e no nosso 
tempo e sentido de nossa missão! 
 
III - Tomar o que Deus santificou é mentir:  (Josué 7:10-11) 
Quando retemos o que é santificado ou dedicado ao Senhor, isso se torna maldição, e porque isto é 
mentir para Deus. Estamos mentindo a nós mesmos, porque Deus sabe tudo. Veja Acã prestando 
louvores a Deus com o povo pela vitória, mas estava mentindo para si mesmo. Deus não estava 
sendo o primeiro na sua vida, pois ele além de mentir e ser infiel, não estava entregando a Deus o 
que lhe pertencia. Engana-se quem está no meio do povo de Deus e não o tem como o primeiro em 
sua vida, é infiel por não cumprir a Sua vontade. Ser fiel a Jesus é não enganar-se pela aparência de 
uma liturgia, mas viver de uma fé que têm aplicações práticas. Pessoas como Acã se enganam 
achando que por estar vivendo no meio do povo de Deus, pensam que são um deles. Não se 
entregaram por completo a Deus e precisam de santificação e consagração a Ele. Lendo Tiago 1: 13-
15 e 7: 10-12 e veja que tudo isto te leva ao pecado que gera a morte. Cuidado para não se enganar 
e fazer como Acã que tentou enganar a Deus e mentir para todo o povo, pois sabia que eles não 
aceitariam, pois o pecado afetaria a todos. Enganamo-nos quando pensamos que estamos 
enganando o Espírito Santo, isso é mentira. Podemos enganar a igreja, nossa família e as pessoas 
que sempre foram influência positiva para que não sofram, e com isso, fugimos de nossos erros. Acã 
tentou enganar a Deus e foi apedrejado com toda a sua família no vale de Acor (vale de desgraça). 



Mentir ao Espírito Santo é construir sofrimento e desgraça, não somente para nós , mas para 
aqueles que nos amam e estão ao nosso lado.  
 
CONCLUSÃO 
Em Oseias 2: 15 vemos a promessa de esperança de Deus para com o vale de Acor, pois Jesus  quer 
transformar por meio de seu sangue, do seu perdão e da sua restauração, o vale de nossa desgraça 
em porta de bênção e de esperança.    
 
35 MINUTOS  
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)   
a) O que você descobriu que deter o que é dedicado, consagrado ou santificado ao Senhor se torna 
maldição em nossas vidas? Qual é a aplicabilidade nos dias atuais? 
b) O que você entendeu quando o pastor disse que precisamos ter Deus em primeiro lugar em tudo? 
Cite exemplos práticos. 
 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)   
       a) Por que tomar o que Deus determinou que deve ser santificado é infidelidade? Cite exemplos. 

b) O que você pensa que Deus sentiu quando foi roubado por Acã? Qual foi as consequências dessa 
atitude para ele?  
c)  Numa mentira quem você consegue enganar quando toma o que é consagrado a Deus?  
d) Há esperança para a vale da desgraça que você pode estar passando?     
 
3– Checagem  
Você está retendo algo em sua vida que deveria estar sendo consagrado ao Senhor? O seu coração, 
os dons que o Espírito Santo lhe concedeu, sua vocação e os seus dízimos estão sendo consagrados 
ao Senhor?  Deus tem sido o primeiro em sua vida? Precisamos lembrar que se formos infiéis e 
ladrões, perderemos a bênção e estaremos debaixo da ira de Deus. Estaremos construindo 
sofrimento e desgraça, não somente para nós , mas também para aqueles que nos amam e estão ao 
nosso redor.  Se esta tem sido a nossa realidade, que possamos nos arrepender dos nossos pecados 
e permitir que Jesus transforme o vale de nossa desgraça em porta da bênção e da esperança! 

15 MINUTOS  
Oremos pela campanha “4K, Amor em alta definição” que será iniciada em nossa igreja. Veja no site 

o que é essa campanha. 

10 MINUTOS 

Oremos pelo Brasil. Oremos pelos líderes da nossa igreja. Oremos pelo líder de nossa célula e pelo 

nosso supervisor. Oremos pelos enfermos de nossa igreja. Oremos pela multiplicação de nossa 

célula. Oremos para que surjam novos líderes em nossa igreja. Oremos pelos ministérios de nossa 

igreja e por todos os nossos missionários.   



 
 
 


