
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Josué 24:14-25 

• Propósito: Compreender que todos nós fazemos escolhas e estas escolhas definirão a nossa 

vida. Entender que Josué fez uma escolha sábia que abençoou a sua família, e nós também 

devemos fazê-la. 

• Toda escolha traz consequências. 

• Não há consequência que não tenha sido fruto de uma escolha. 

• Há escolhas simples e há escolhas complexas. 

• Escolhas relacionadas à família serão sempre escolhas de grande impacto não só na vida do casal, 

mas também nas respectivas famílias das que são egressos. 

• Josué já contava mais de 100 anos. Josué 24:29. 

• Seus dias estavam se findando.  

• Ele foi testemunha das muitas manifestações de Deus durante a saída do Egito em direção a Terra 

Prometida. 

• O mundo ao redor era politeísta e pagão. (Politeísmo – adoração a vários deuses) 

• A possibilidade do povo de Deus adorar Deus e manter pequenos deuses era real e verdadeira. 

• Esta realidade denomina-se Henoteísmo (É o culto de um único deus sem se negar a existência de 

outras divindades). 

• O texto nos ensina algumas verdades que devemos colocar em prática: 

1. A escolha que abençoa a família é pessoal. 24:15. 

• Josué disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor.  

• Não podemos terceirizar a decisão que é pessoal. 

• Cada um deve fazer a sua escolha, sabendo que cada escolha traz consequências. 

  

2. A escolha que abençoa a família gera influencia. 24:15. 

• Eu e minha casa. 

• A escolha é pessoal, mas as consequências das escolhas relacionadas a família, geram influencia 

positiva ou negativa. 

• Josué demonstra liderança espiritual para sua família. 

 

3. A escolha que abençoa a família é de temer ao Senhor. Josué 24:14. 

➢ A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor é abençoado na sua casa: “Bem aventurado o homem 
que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128”. 

➢ Temer ao Senhor é a decisão de fazer tudo de modo a agradar ao Senhor. Viver de tal forma que não 
comprometa a santidade do Senhor. 

➢ A Bíblia garante que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será abençoado na sua 
família. Deuteronômio 28:1-4. 
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4. A escolha que abençoa a família é de servir ao Senhor. 

• Servir ao Senhor significa entender o propósito para a nossa vida.  

• A Bíblia diz que fomos criados para a glória de Deus. Efésios 1:12. 

• O verdadeiro sentido para a vida está em servir ao Senhor.  

• Servir ao Senhor não é apenas frequentar uma igreja. Não é apenas ler a Bíblia; não é mais do que 
ajudar as pessoas.  

• Servir ao Senhor é entender que fomos criados para agradar ao Senhor. 

• Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder; porque tu criaste 

todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Apocalipse 4:11. 

 

5. A escolha que abençoa é com compromisso. 24:19-21 

• Servir ao Senhor não pode ser algo de qualquer maneira. 

• Servir ao Senhor não pode ser decisão de um momento que não gere consequência no dia a dia. 

 

6. A escolha que abençoa a família precisa ser pública. 24:15. 

• Josué tomou uma decisão e fez uma escolha e a publicou, isto é, o fez publicamente. 

• Decisões tomadas na intimidade, tem certo impacto, mas as decisões publicadas geram um impacto 

ainda maior, em nós e nos outros que serão alcançados por estas escolhas. 

Para debater: 

1. Em sua opinião, qual a escolha mais importante na área familiar? 

2. Qual escolha você já fez e gerou o maior impacto em você e nos outros? 

3. Que escolha você pode fazer hoje, certo de que ela abençoará sua família? 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 

tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 

coisas entre nós! 


