Deus, desembaraça o meu caminho II Samuel 22.33
Pergunte: Quantos já passaram por embaraços?
Ainda hoje Deus tem desembaraçado o caminho de muitos. É possível que exatamente
agora existam pessoas pedindo isso ao Senhor: "Desembaraça o meu caminho!“ Se você e
eu queremos isso de Deus, existem algumas atitudes que eu e você precisaremos tomar:
1) Preciso ter cuidado com os maus conselhos
(I Reis 12.8-13). Quantos conselhos horrorosos você e eu ouvimos! A quais tenho dado
crédito? Em Salmos 1.1 lemos que Bem aventurada é a pessoa que não anda segundo os
maus conselhos!
Seguir maus conselhos me leva a ficar embaraçado. A quem você tem ouvido? Não
importa isso agora, mas o que você eu pretendemos fazer daqui para frente! Você quer
mesmo que Deus desembarace seu caminho?
2) Escolher melhor minhas amizades (Provérbios 4.13-17). Com quem você anda,
querido? Abandone as más companhias, se quiser que Deus desembarace o seu caminho!
3) Reconhecer que Jesus é TUDO o que precisamos (Lucas 4.17-21).
Não era a primeira e nem a última vez que os Judeus rejeitavam ao Senhor! TEM TANTA
GENTE POR AÍ COM O CAMINHO TODO EMBARAÇADO exatamente por rejeitar nosso
Senhor Jesus Cristo ou por não dar-Lhe a devida exclusividade. A verdade é que quem tem
Jesus, não precisa de mais nada para ser completo! As demais coisas Ele acrescenta na
vida da gente!
Em Lucas 19.10 Jesus fala para Zaqueu após perceber sua disposição de abrir mão de
TUDO só para segui-Lo
Conclusão: Se sente perdido, desnorteado, embaraçado? Foi por você que Ele veio!
O pecado tem embaraçado a vida da gente, mas Deus nos responde através de João
Batista quando falava à respeito de Jesus em João 1.29b "Eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo."
Quebra-Gelo A Bola da Vez
Explicar aos participantes que será dada uma oportunidade para que aprendam mais uns dos
outros. Quem estiver com a bola deve passá-la á outra pessoa que deverá dizer seu nome e
revelar algo diferente sobre si (uso lente de contato, por exemplo, ou tenho um cachorro).
Quando todos tiverem falado, explicar que na segunda rodada eles terão que passar a bola a
alguém e dizer o nome da pessoa e o que ela disse na rodada anterior.
Dicas: Observar quais participantes estão prestando atenção e conseguem lembrar das
informações que seu colega falou. Caso algum tenha muita dificuldade, pedir que os outros
participantes o ajude. Apontar a importância de saber ouvir, que muitas vezes estamos muito
preocupados com o que vamos dizer, que esquecemos de prestar atenção no que nos é dito.
Frase para o líder
O líder diferenciado atua onde faz diferença. Não influencia somente quem está do lado “de dentro” numa
família, empresa, escola, hospital. Exerce a liderança também “fora”, para cima e para os lados..
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