
 
Semana: 02/06/19                                              Texto base: Exodo 17:8-16 

Tema: Lições aprendida emum lugar de descanso 

ORIENTAÇÕES:  
1) A introdução e a conclusão devem ser lidas no grupo; 2) O condutor do edificando deve 
distribuir as leituras dos textos relacionadas as perguntas antecipadamente. 3) Faça este 
momento fluir de forma organizada e harmoniosa;  
. 

Introdução:  
A saude da familia cristã e da igreja de Cristo dependem de empreendermos 

atitudes e reações segundo a Palavra de Deus associadas a uma fé inabalavel na 
Soberania e Poder de Deus que nos guia e capacita para vencermos cada desafio. 

 
Questões: Após leitura do texto base:  

1) Quem se lembra do significado do nome Refidim? 

2) Porque o povo de Deus parou em Refidim e o que aconteceu naquele lugaro. Quais 
foram as 3 lições destacadas? 

3) Diante da batalha que atitudes podemos ressaltar a partir do exemplo de Mopises, 
Josué, Arão e Hur? 

4) Como estas atitudes podem nortear nossos relacionamentos familiares? 

5) O Senhor é a minha bandeira. O que isto deve significar, em termos praticos, para 
cada cristão? 

 
Conclusão: 

Mesmo caminhando em sintonia com a Palavra de Deus passaremos por lutas ou desafios. A 
vida cristã não nos insenta das dificuldades, pelo contrario, em meio as lutas é que iremos qualificar 
nossa união com Cristo ao demonstrar atitudes coerentes com o Reino de Deus, exercendo uma fé 
inabalavel. Afinal o nosso Deus é a nossa bandeira!!! 

 
DESAFIO PARA O GRUPO: 

Moises subiu ao monte para ionterceder por seu povo. Precisanmos desenvolver uma vida de 
oração a favor do povo de Deus. Quero propor um desafio a cada Grupo Familiar: PARTICIPE DE pelo 
menos uma reunião de oração na IPE as 18hs por mês. Vamos interceder, assim como Moises ou 
queremos apenas ser expectadores como Jonas? 

 

AVISOS: 
Toda segunda sexta feira de cada mês, reunião de adoração e oração 20hs na IPE; 
Jantar de Casais, adquira seu convite o quanto antes. 
Participe de nosso WorhShop de oração 
Esteja em oração para que Deus levante Oficiais comprometidos com sua igreja, Assembleia 
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