Assim como Josué, também nos encontramos às vezes
diante de problemas que parecem não ter solução.
Grossas muralhas interpõem-se entre nós e nossos
sonhos. Graves dificuldades ameaçam barrar nosso
avanço. Inimigos poderosos nos injuriam e atacam,
afirmando que jamais os superaremos. Em ocasiões
semelhantes, qual é o nosso procedimento? Desistimos?
Batemos em retirada? Ou será que nos lançamos
desesperados ao conflito, colecionando frustrações e
derrotas? Às vezes, o que fazemos é murmurar contra
os céus, queixando-nos das adversidades. Josué, porém,
agiu de uma forma que lhe garantiu a vitória. E nós
temos a oportunidade de aprender com seu exemplo,
identificando nas suas atitudes os ingredientes de uma
verdadeira fórmula do sucesso:
Humildade - Josué assumiu uma postura humilde. Esse
foi o primeiro passo na direção da vitória.(Josué
5:13,14); Prostrar-se em adoração foi um ato de
humildade e reconhecimento; Humildade é o
reconhecimento dos nossos limites e a confiança no
ilimitado poder de Deus. É um ingrediente fundamental
para uma receita de sucesso. Como afirmou o sábio,
"diante da honra vai a humildade" (Pv 18.12);
Confiança - O general israelita revelou ter confiança
em Deus e nas suas orientações. As ordens que recebeu
foram as seguintes: Leia Josué 6:3-5. Os dicionários
definem fé como "confiança em alguém ou em alguma
coisa, crença nos dogmas de uma religião, fidelidade
em honrar os compromissos". Mas a minha definição
pessoal de fé é a seguinte: fé é confiar a ponto de
obedecer. Toda vez que fazemos o que o Senhor nos
diz, estamos exercitando nossa fé.
Persistência - O último ingrediente na receita vitoriosa
de Josué foi a perseverança. O Senhor lhe disse que,
para que os muros de Jerico caíssem, teriam de ser
rodeados por sete dias, e no último dia, por sete vezes.

Isso significa que durante um bom tempo o general
israelita seguiu as diretrizes divinas sem que nada
acontecesse. Aquilo certamente foi um grande teste para
a sua fé. É dessa forma, igualmente, que a nossa
confiança costuma ser provada.
Thomas Edison conseguiu fazer funcionar a primeira
lâmpada elétrica na sua centésima tentativa. Naquela
ocasião, um repórter lhe perguntou: - Depois de
fracassar noventa e nove vezes, não pensou em desistir?
- Eu não fracassei noventa e nove vezes. Apenas
descobri, noventa e nove vezes, como algo não
funcionava, respondeu Edison.

necessitamos e que sabe ser o melhor para nós. Então,
sigamos em frente. Vamos colocar de lado o desespero
e a afobação, e agir da maneira como Deus nos tem
orientado. Afinal, não existe sucesso maior do que
estar em harmonia com a vontade do Senhor.

Contribuição Revdo. Jairo Monteiro.

Essa é uma maneira interessante de ver as coisas! Não
encare suas tentativas como insucessos, e sim como
exercícios. Levante-se. Persevere. Tente outra vez.
Mostre que sabe o que quer! Você não deve desistir dos
seus sonhos, mas precisa provar que está à altura deles.
Na hora certa, Deus estenderá suas mãos, e os muros
cairão. Mantendo uma postura adequada, Josué e os
israelitas alcançaram seu objetivo. " Leia Josué 6:15-20.
A fórmula de Josué provou ser eficiente. Os israelitas
venceram sua batalha mais difícil, e prosseguiram na
conquista da terra que Deus lhes havia prometido. Da
mesma forma, quando enfrentamos nossos desafios com
humildade, confiança e persistência, podemos aguardar
bons resultados. O Senhor não nos abandonará.

Desafios:
Compartilhe com seu PG :

Como o discípulo de Jesus deve enfrentar os
desafios do cotidiano?

Pergunte :

Você já conhecia história de Josué ?

Reflita
Josué continuou o que Deus começou
com Moisés, o discípulo continua o que
Jesus começou !

. Ele não deixará de nos conceder aquilo de que

Quais são as muralhas que impedem de
você tornar-se um discípulo de Jesus ?

Para o discípulo de Jesus qual diferença entre fé e
auto ajuda ?

QUEM SOMOS?

Estamos orando por
Nome

dia

motivo

A Igreja Metodista tem suas raízes em um movimento
religioso liderado por John Wesley, na Inglaterra, em 1738.
O nome “metodista” foi um apelido que os universitários
da Universidade de Oxford deram ao grupo liderado por
Wesley, porque os membros pareciam fazer tudo com
método e ordem. A Igreja Metodista em Água Fria foi
fundada em 1943, através de um trabalho missionário na
casa de João Batista da Graça. Nossa comunidade,
também
chamada
de
“Sarça
Ardente”,
tem
experimentado a fidelidade de Deus a partir da busca da
santificação individual e comunitária, do discipulado e da
expansão missionária.

NO QUE CREMOS?
Cremos que Deus levantou seu povo para caminhar de
maneira digna pela qual foi chamado, a saber, buscar ser
parecido a Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que se
entregou na cruz do calvário para remissão de nossos
pecados e dar-nos uma nova vida, cheia do Espírito
Santo.

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

Líder do PG : Inicie a reunião com quebra gelo:
Fale sobre Josué;
Tenha momento de louvor;
Pergunte se há algum testemunho breve ;

Participe da classe Compartilhar da Fé aos domingos às
10:15 ou na impossibilidade agende um horário na
secretaria para falar com o pastor. Se você é Metodista
regularize sua situação solicitando sua transferência. Se
você entregou sua vida a Cristo e deseja passar pelo
batismo comunique a secretaria.

AGENDA PASTORAL
Para agendar um atendimento/visita, entre
em contato com a Secretaria de 2a a 6a feira das 8h00 às

Pergunte se há alguma necessidade de oração;

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail:
metodistaguafria@uol.com.br
contato@igrejametodistaaguafria.com.br
Obs.: 6ª feira – Folga pastoral

Fale sobre atividades da igreja;

VISITANTE

Compartilhe a mensagem impressa;

Seja pontual no horário do inicio e termino;

Aanote
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JOSUÉ A fórmula do sucesso
‘Pela fé, ruíram as muralhas de Jerico, depois de
rodeadas por sete dias. "(Hb 11.30.).
O nome de Josué ficou eternamente ligado ao sucesso
nas campanhas militares. De fato, ele parece ter sido um
homem nascido para triunfar. Já nos primeiros dias que
se seguiram à saída do Egito, destacou-se como líder
numa batalha entre Israel e os amalequitas (Êx 17.9)Aquela foi a primeira de muitas vitórias. Depois de
cumprir eficientemente várias outras missões, Josué’
ganhou o respeito e a confiança de toda a nação. Ele se
tornou auxiliar imediato de Moisés, sendo
posteriormente designado para sucedê-lo, introduzindo
os hebreus na terra prometida. Entretanto, houve um
momento na vida de Josué em que ele se viu perante um
obstáculo quase intransponível. Jerico – cidade
considerada por muitos a mais antiga do mundo –
interpunha - se entre ele e a conquista de Canaã. O
general israelita já havia travado muitas lutas, mas
nunca sitiara uma cidade. E os muros de Jerico
representavam um desafio e tanto. Eles compunham
uma inexpugnável fortificação estratégica, formada por
um conjunto de duas espessas muralhas paralelas, cada
qual com dois metros de largura e dez metros de
altura2. Josué sabia que tomar Jerico não seria fácil.
Entretanto, era uma tarefa necessária: se os israelitas
não o fizessem, teriam sempre uma cidade inimiga às
suas costas, o que poria em risco a sua sobrevivência.

