
 
 
 

O combustível que não falta 

 Tempo de oração, recepção e acolhimento (10 min) 

 Versículo base - “ Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que 

esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se 

cansam, caminham e não se fatigam.” (Is 40:30-31) 

 Vamos louvar? (10 min);  

 

QUEBRA-GELO (5 min)  

 

 TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (10 min) 

Logo nos primeiros cápitulos do livro de Josué, encontramos o relato dos momentos que 

antecederam a atravessia do rio Jordão.  

Imagine essa situação; um povo que vivia no deserto, fazia o trajeto a pé e levava consigo várias 

espécies de animais, especiarias, estalagens, crianças, mulheres e outras coisas mais. Agora todos diante 

do Jordão e logo em seguida a cidade de Jericó a serem conquistados. Por aqui já podemos perceber que 

não é uma tarefa nada fácil. Será que se nós estivéssemos participando daquele momento com o povo de 

Israel, nos abateríamos com certa covardia e desânimo ou permaneceríamos confiantes na provisão do 

nosso Deus. 

Mas não é preciso está naquele momento para viver algo parecido, nos dias de hoje quantos rios e 

muros temos que vencer  para continuar avançando. E quantas vezes bate aquele desânimo. Como um 

veículo automotor precisa de combustível para avançar, nós também precisamos de um combustível, o 

ânimo, uma fonte inesgotável que vem do Senhor.  

Em Josué 1:3-9(ler), podemos perceber Deus, com todo Seu cuidado, injetar ânimo ao líder 

Josué, prepará-lo para avançar e ser vitorioso. O Senhor nos ama, Ele é a fonte incessável do nosso 

ânimo. Que situações em nossas vidas temos nos deparados e baixado o nível do nosso ânimo? Como 

Josué recebeu ânimo do Senhor, hoje nós também podemos nos abastecer das promessas, cuidado, 

proteção e força do Senhor o que vai resultar em bom ânimo.  

O que aconteceria se Josué olhasse para as adversidades e dissesse ao Senhor: Nossa Deus, essa 

situação tá complicada, estou muito desanimado, não dá pra continuar! A postura de Josué foi de 

obedecer ao Senhor e ele deveria meditar na lei dia e noite,(v-8), para não desviar do que deveria fazer. 

A Bíblia nos ensina a andar no caminho do Senhor, devemos ter a mesma postura  do líder Josué, meditá-

la dia e noite, aí, aprenderemos a ser fortes e corajosos.  

O desânimo é uma experiência que qualquer um pode passar. Moisés não se sentiu tão capaz em 

liderar a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, mas Deus a fonte de todo ânimo deu coragem 

a Moisés.  

Com o ânimo do Senhor vamos caminhar até a margem do Jordão, tocar os nossos pés nas águas e 

contemplar o milagre acontecer.  

 MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO (30 min) 

1- Quando faltou o combustível para o carro, o desespero foi geral e todos  buscaram o posto de 

gasolina para o abastecimento do seu carro. Você tem buscado o Senhor para o abastecimento do 

teu coração? 

2- O que pode gerar o desânimo? 

3- Temos exemplo de desânimo na Bíblia?  

4- E quais as palavras de ânimo podemos encontrar na palavra de Deus? 

5- Você gostaria de compartilhar algun desânimo, ou, como Deus tem te animado? 

 MOMENTO DE CLAMOR(10 min): Para que o ânimo do Senhor seja manifesto a vida de todos os 

membros do nosso PGM e da igreja. 
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Lembre-se! O encontro semanal do PGM não é 

um fim em si, mas um meio para promover o 

discipulado através da prática dos RDs. 


