
 

ASSUNTO DA SEMANA: CUIDADO PARA NÃO SER ENGANADO 

Curitiba, 03 de Novembro de 2019 

 

Objetivo do encontro: Como não deixar ser enganado pelo inimigo de Deus, e a solução e deixar o 

Senhor lhe ensinar até quando você já tem todas as respostas. Quando você for enganado, não se 

desespere e busque o Senhor que Ele fará um milagre da restauração. 

Para o líder: Lembrar aos irmãos de sua célula que o segredo de não ser enganado é ter uma vida de 

leitura da palavra e oração, assim você não perde a comunhão e vive cheio do Espírito Santo do 

Senhor. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: Um copo plástico vazio, uma jarra com água e um ventilador. 

Como fazer: Pegue um Ventilador e um copo de plástico vazio, coloque o copo na frente do 

ventilador, ligue o ventilador no máximo e veja se o copo ficara de pé. Logicamente que o copo não 

ficara de pé, então encha o copo de água e faça o mesmo processo. Coloque o copo na frente do 

ventilador novamente e verá que o copo não cairá novamente. 

Lição: O copo somos nós, o ventilador é o inimigo de Deus tentando nos derrubar com suas mentiras 

e procurando constantemente nos enganar. A água representa o Espírito Santo de Jesus que está em 

nós quando vivemos em comunhão com Deus e cheios do Espírito Santo. Quando os ventos do 

ventilador vem contra o copo que são as mentiras de satanás tentando nos enganar, se estivermos 

cheios do Espirito santo do Senhor, água no copo, nós não vamos cair e ser enganados.  

Jesus disse: "Vigie e ore para não cair em tentação". (Mateus 26:41)  

 

 
20 MINUTOS 

1. Vencendo vem Jesus 

2. Salmo 19. 

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

4. Orações curtas de exaltação e agradecimento ao Senhor.  

5. Águas purificadoras 



RESUMO DA MENSAGEM: Cuidado para não ser enganado 

Texto: Josué 9 - Pr. Paschoal Piragine Jr 

INTRODUÇÃO  

Quando os Gibeonitas enganaram o povo de Deus eles fizeram com que o povo se afastasse do 

propósito do Senhor. Esse texto nos faz pensar em algumas perguntas que são: 

1. Como eles enganaram Josué? (Josué 9: 3-6)  

Eles conseguiram enganar os líderes tão experientes, porque:  

a) Eles foram dissimulados: Os Gibeonitas se apresentaram como uma delegação oficial de 

uma outra cidade bem distante, e através de suas roupas e sandálias desgastadas fingiam 

que estavam vindos de uma longa viagem. Os Gibeonitas conheciam o que Moisés havia 

ensinado (Dt 20: 10, 11 e 15), e adotaram essa lição para eles. Faltou ao povo de Deus 

manter-se em alerta (Mt: 4: 5-7). A distância de Gilgal a Gibeão era de apenas 40 kM. 

Não esquecer que Satanás é um falsificador como vemos em II Coríntios 11: 13-14. É 

mais fácil identificar uma leão rugindo do que a serpente deslizando.  

b) Foram mentirosos: (Josué 9: 7-13)   

Falaram que estavam vindos de um lugar distante e mostraram os pães secos e mofados, 

mostrando que vieram de longe. Enganaram o povo de Deus como embaixadores de 

Satanás que somente mentem. Cuidado, Satanás é o pai da mentira (João 8: 44). Esses 

embaixadores são sutis em enganar usando argumentos religiosos (II Pe 2: 1-4). Satanás 

pode vir como leão devorador (II Co 11: 3) ou serpente enganadora (II Co 11: 3), mas 

devemos estar protegidos pela armadura espiritual que Deus nos providenciou (Ef 6: 10-

18). Cuidado, não se deixem enganar, nem pelas ações dissimuladas, nem pelas mentiras 

revestidas de uma piedade religiosa. Antes, peça a Deus o discernimento. Se os líderes 

experientes foram enganados, será que você também não pode?   

2. Por que eles conseguiram enganar o povo de Deus? (Josué 9: 14-15) 

O motivo foi que Josué e os príncipes de Israel eram impetuosos e não acharam necessário 

consultar o Senhor. Foram enganados pelo discurso dos estranhos, pois adotaram a 

abordagem científica em vez de uma abordagem espiritual. Precisamos aprender a buscar a 

vontade de Deus, pois somos seus servos que esperam as ordens do seu senhor. Se você 

determinar em seu coração fazer a vontade de Deus ele a fará conhecida a você (Jo 7:17 e Pv 

3: 5). Muitos servos de Deus não vivem uma vida cristã e, assim como o povo de Deus, se 

deixam enganar não consultando ao Senhor. Confiam mais em seus conhecimentos e 

desconhecem a voz de Deus, por isso, caem nas ilusões e mentiras dos seus próprios sonhos. 

Josué acreditou que os Gibeonitas eram de longe e firmou um pacto de paz com eles.   

3. Por que então não desfizeram o seu compromisso depois que a mentira foi descoberta?  

Deus tinha razão de proibir acordos de paz com os inimigos de Israel, porque esses acordos 

com o tempo se revelariam armadinhas para os compromissos de fé do seu povo (Ex 34: 12).  

Os líderes de Israel descobriram que foram enganados pelos Gibeonitas, mas já tinham feito o 

pacto de paz. A Bíblia ensina que a palavra de um servo de Deus precisa ter valor e ser 

verdade (Pv 15: 4). Esse foi o entendimento dos líderes de Israel (Josué 9: 15-19).  

4. O que fazer quando falhamos? (Josué 9:26-27)  

 Se você cometer um erro, admita; e depois faça o seu erro trabalhar a seu favor! Foi isso que 

Josué fez ao tentar resolver o problema que eles criaram, precisavam encontrar a soluções a 

partir do que Deus já havia revelado. Se o problema inicial foi causado por uma falha na 

busca do Senhor; portanto, a solução precisava ser encontrada através de uma busca pelo 



Senhor em seus corações. Josué encontrou um caminho na própria Palavra de Deus (Dt 

29:11). Josué fez das cidades de Gibeão cidades Levíticas ligadas a família de Arão, os 

sacerdotes de Israel. Veja aqui a sabedoria divina para resolver um grande problema, se a 

maior armadilha que poderiam representar era subverter a fé, à luz da palavra de Deus, Josué 

os fez auxiliares do templo, governados e orientados pelos sacerdotes de Deus. Os Gibeonitas 

que eram servos de Israel se tornaram servos de Jeová. Deus transforma nossos erros em 

bênçãos.  

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Nos dias atuais que armas você usaria para não ser enganado pelo inimigo de Deus? 

b) Vemos algumas pessoas citando textos bíblicos, segundo os seus propósitos, como sendo a 

descrição da verdade. Você concorda com isso? O que você faz para não se deixar enganar?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como os Gibeonitas enganaram a Josué e os líderes de Israel? 

b) Despois da mentira descoberta, por que não desfizeram o seu compromisso?  

c) Quando falhamos e somos enganados pelo inimigo, qual deve ser a nossa atitude? 

3– Checagem 

 Hoje tentamos responder quatro perguntas feitas nessa mensagem: a) Como foram enganados? b) 

Por que conseguiram enganar? c) Por que não desfizeram o pacto? d) O que fazer quando 

falhamos? A cada uma das respostas aprendemos uma lição: Hoje o Senhor o convida a vivenciar 

essa lição. Você quer? 

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 

Orem por nossa igreja e por todos os ministérios da PIB. Orem pelos líderes e supervisores de célula. 

Orem por todos os roteiristas e professores de célula. Orem pela multiplicação de sua célula no 

próximo ano. Orem por todos os enfermos de nossa igreja. Orem por todos os projetos e campanhas 

da igreja. Orem pelos pastores e suas famílias. Orem pelo pastor Paschoal e a enfermidade da irmã 

Cleusa, que o Senhor faça um milagre em sua vida. Orem pelo Brasil e seus    

 



 
 

 


