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LIÇÃO  70  - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS  –  IBREM  
 

 QUEBRA GELO (   ): Conte uma experiência em que você foi desqualificado ou reprovado. 

 ADORAÇÃO  ( 7 ): Tú es soberano 

 EDIFICAÇÃO: Jornada cristã (Série): Vencendo os impedimentos durante a jornada 
 OBJETIVO DA LIÇÃO: Aprender como eliminar os impedimentos da vida cristã. 

 MEMORIZAR: Deuteronômio 1.21 

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre        rio e passe pelas 4 etapas da 

reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia; envie-lhes o verso da lição antecipado. 
 

VENCENDO OS IMPEDIMENTOS DURANTE A JORNADA 
 
No livro de Deuteronômio 1.21-30 estão relatadas as palavras ditas por Moisés ao povo 

de Israel quando eles estavam à beira da terra prometida. M isés explica “ Porque eles até 

então não tinham conquistado nada”.  Embora Deus lhes tivesse feito promessas e a terra 

fosse uma grande benção toda uma geração perdeu a oportunidade de conquistá-la. 
 
VAMOS APRENDER COM ESTA HISTÓRIA O QUE PODE NOS IMPEDIR DE VIVER O 

MELHOR DE DEUS: 
 
1) FALTA DE DISPOSIÇÃO (vs. 26a) 

-  Na primeira parte deste versículo Moisés diz que eles "não quiseram" entrar na terra. 

 Isto mostra uma falta de vontade, de disposição. Um cristão tem que ser alguém esforçado 

que persegue seus alvos sem desanimar (Lc 9:62; Hb 10:39). 

-  Será que você não está perdendo a benção por falta de disposição para lutar por ela? 

-  Satanás trabalha para nos desanimar usando pessoas e colocando resistências a nós. 
 
2) REBELDIA (vs. 26 b) 

-  Moisés diz também que eles foram "rebeldes", desobedientes. Se desobedecemos aos 

princípios de Deus perderemos a benção! Vamos ver alguns exemplos: 

-  Se desonramos pai e mãe perdemos a benção de viver mais anos na terra.  

-  Se não entregamos os dízimos não prosperamos e abrimos portas à maldição. Ml 3:9 

-  Se prejudicamos o nosso corpo (com vícios, etc...), somos destruídos. (I Co 3:16,17) 
 
3) MURMURAÇÃO (vs. 27) 

-  Murmurar é "falar entre os dentes", reclamar. Nossa linguagem é o louvor e a gratidão.  

Palavras são sementes espirituais; se murmuramos damos lugar ao diabo. (1 Co 10.10) 

-  A vontade de Deus é que sejamos agradecidos em qualquer situação.  

-  A murmuração é contagiosa e tem o poder de derreter o coração dos outros. (Nm 13:32) 
 
4) MEDO (vs. 28) 

-  O quarto impedimento para a conquista foi o medo dos inimigos. Quando temos medo de 

enfrentar as situações e os demônios por trás delas somos impedidos de avançar. 

-  Medo é falta de confiança em Deus, isto impede o mover de Deus a nosso favor.(Tg1.6-7) 

-  Um relacionamento intenso com Deus destrói todo medo que há em nós. (IITm 1:7) 
      
Em grupos três pessoas compartilhem e orem uns pelos outros sobre estes pontos acima. 
 
 

 EVANGELISMO-Apelo:Não permita que nada te impeça de seguir Jesus; só Ele pode te salvar 

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelas vidas de LMM e pela reunião em país do norte da África.  
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