
 

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  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Josué 9:1-16 

• Durante toda a nossa vida tomamos decisões, e sempre haverá risco no processo. 
• Há pelo menos dois fatores que potencializam uma decisão equivocada e nos coloca próximos de 

uma armadilha: 
• 1. Decidir com precipitação. 
• Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Prov. 21:5 
• Decidir precipitadamente amplia a possibilidade de tomar uma decisão errada e cair numa armadilha 
• 2 Decidir motivados pela raiva. 
• O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Prov.14:17 
• O texto se constituiu em uma extraordinária ilustração de uma decisão que levou a uma armadilha. 
• O povo de Deus, sob a liderança de Josué, havia obtido magníficas vitórias. Sobre Jericó, e mais 

adiante sobre a cidade de Ai. 
• Sua fama se espalhou, o que levou os habitantes de Gibeão a se deslocarem da sua cidade, usando 

do artifício da simulação de longa viagem, com roupas gastas, pão bolorento e uma fala dissimulada, 
levando Josué e seus líderes, a tomarem uma decisão sem pedirem conselho da boca do Senhor, e 
isto se constituiu em grande armadilha. 

• À luz do texto e da experiência de Josué, quais os cuidados que devemos ter para não tomarmos 
decisões que nos coloquem em armadilha? 
 
 
1. Devemos ter o cuidado de não nos deixamos levar pela emoção. 

• Os argumentos dos gibeonitas para enganar Josué e os líderes foi emocional. 
Fantasiaram-se de viajantes de terra distante. Disseram: Viemos de terra distante. 
Josué 9:7 

• Muitas vezes somos enganados porque nos deixamos levar pela emoção, sem levar em 
conta outros elementos fundamentais e indispensáveis na tomada de uma decisão. 
 
 

2. Devemos buscar discernimento de Deus. 
• Discernimento -  a capacitação divina de ver o que está por trás. Ver além do 

aparente. 
• Discernimento é um dos dons que o Senhor dá aos seus servos.  

Precisamos pedir ao Senhor que nos capacite com o dom do discernimento, para que não 
tomemos nenhuma decisão que nos coloque em armadilha. 

• Tivesse Josué pedido discernimento, não teria caído na armadilha dos gibeonitas. 
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3. Devemos buscar a direção do Senhor. 9:14 
• Decidiram sem pedir conselho da boca do Senhor. 
• Este foi o maior erro e qualquer um de nós pode cair nele. 
• Deus nos fala de muitas maneiras, e precisamos estar atentos às maneiras como Ele nos 

fala.  
• Que não cometamos o mesmo equivoco, decidindo sem pedir a direção do Senhor. 

 
4. Devemos buscar todas as informações necessárias. 

• Gibeão ficava a menos de 20 quilômetros de Jerusalém. 
• Algumas perguntas básicas e simples, mostrariam a mentira e astúcia dos gibenoitas. 
• Buscar informações é vital na tomada de uma decisão, especialmente se afetam outras 

pessoas. 

Conclusão: 

1. Você já tomou uma decisão que o levou a uma armadilha? 
2. Dos itens acima, qual deles teriam lhe ajudado, não permitindo que isto acontecesse? 
3. Qual a principal lição que fica para você? 

 

 

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! 


