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TEMA: PROTEJA SEU LAR DAS TREVAS ESPIRITUAIS 
Pr. Carlito Paes 

 
Estudo Pequenos Grupos 

Agosto 2010 – 03 
 

 
1. COMUNHÃO (10 minutos) 

QUEBRA-GELO: Vamos exaltar a Deus hoje por todo o equilíbrio e sabedoria revelados pela natureza. 
Ex: O equilíbrio dos mares e oceanos que não ultrapassam seu limite. Peça a cada integrante para citar um 
exemplo de equilíbrio na natureza. Leiam juntos o Salmo 19.1-6.  
LÍDER: Esse quebra-gelo tem como objetivo refletir sobre a importância do equilíbrio e sabedoria em todas as 
áreas da nossa vida.  
 

2. DISCIPULADO (35 minutos) 
Texto Bíblico: Josué 24:14-27  

 
SUA CASA ESTARÁ PROTEGIDA DAS TREVAS ESPIRITUAIS COM SABEDORIA E EQUILÍBRIO SE VOCÊ:  
 
1) SE POSICIONAR DIANTE DO MUNDO ESPIRITUAL – V.15  

“Se, porém, não lhes agrada servir ao SENHOR, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus 
antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu 

e a minha família serviremos ao SENHOR".  
 
Assim como Josué fez, é necessário se posicionar, ou seja, escolher a quem servir, adorar e contra quem guerrear!  
PERGUNTA: O que tem lhe impedido de assumir uma posição de protetor(a) do seu lar, esposo(a), filhos? Quais 
são os possíveis motivos que podem estar impedindo toda a sua família servir ao Senhor? Você tem orado e 
dedicado jejum por esta causa tão especial? Momento de reflexão. 
 
2) MANTER UMA LIDERANÇA FIRME DIANTE DO PECADO –  V.14  

Disse Josué: "Agora temam o SENHOR e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os 
seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao SENHOR.”  

 
Trate seriamente o pecado em sua vida e em sua casa, com amor, mas com firmeza. A única coisa que enfraquece 
o crente e fortalece o diabo é o pecado!  
 
DINÂMICA: Distribua papel e caneta a todos e peça para cada um escrever 3 tipos de pecados que, se não houver 
firmeza e disciplina, sempre voltamos a praticá-los (não é necessário colocar seu nome no papel). Após 
escreverem, coloquem os papéis em uma caixinha ou envelope e peça para que algumas pessoas retirem alguns 
para leitura. O objetivo é refletir e alertar o grupo. (Faça de forma ágil para ganharem tempo) 
PERGUNTA: Em que áreas da sua vida você reconhece que falta firmeza contra o pecado? (Momento para 
reflexão). Faça um compromisso com Deus neste momento reconhecendo sua fraqueza e peça a Ele que te 
fortaleça para nunca mais pecar nesta área.  
 
3) DECIDIR QUEBRAR TODO O VÍNCULO COM SUA VELHA NATUREZA ESPIRITUAL – Vs.22 e 23  

Disse então Josué: "Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao SENHOR". 
"Somos", responderam eles. V 23 Disse Josué: "Agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com 

vocês e voltem-se de coração para o SENHOR, o Deus de Israel".  
 
Atenção nesta ordem de Josué: JOGUEM FORA!  
PERGUNTA: O que você ainda não jogou fora? O que você ainda não quebrou o vínculo com a sua velha 
natureza?  
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4) SE MANTER FIEL AO SENHOR TEU DEUS ATÉ O FIM DE SUA VIDA – Vs.26 e 27  
“Josué registrou essas coisas no Livro da Lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a Grande Árvore, 
perto do santuário do SENHOR. Então disse ele a todo o povo: "Vejam esta pedra! Ela será uma testemunha contra 
nós, pois ouviu todas as palavras que o SENHOR nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis 
ao seu Deus".  
 
Conclusão:  
"Agora temam ao Senhor... sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses, escolham hoje; eu e a 
minha família serviremos ao SENHOR.”  
 

Aqui estão 5 valores fundamentais para sua vitória e da sua casa! 
TEMOR – SERVIÇO – LIDERANÇA – DECISÃO - CONSAGRAÇÃO 

 
“Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida.” – Pv 24.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei facilitador!

Acompanhe seu grupo em oração, procure 
manter um contato semanal, isso ajuda a 

fortalecer seu PG. 

Deus o abençoe! 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Proteja Seu Lar Das Trevas Espirituais 

Agosto - 2010 
 

Quarta – Provérbios 14:1;26 
Quinta – Provérbios 24:3-5 
Sexta – Josué 24:1-7 
Sábado – Josué 24: 8-13 
Domingo – Josué 24: 14-18 
Segunda – Josué 24:19-27 
Terça – Josué 24:28-33 
 

“O que amamos, o que 
tememos e o que 
cremos irão determinar 
nossos valores, nossa 
capacidade de avançar 
e a firmeza das nossas 
convicções.” (Viviam Ribeiro) 
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