
Guarda-te que não te esqueças  -   Dt 8:2, 4-8, 10-11 
                                                           Famílias à mesa em 16 de junho de 2021. 

 

- Deus advertiu o seu povo, de que tudo que eles iriam 

conseguir, quando entrassem na Terra prometida, as tantas 

bênçãos, saúde, paz e prosperidade, que aquilo seria 

resultado do grande cuidado Dele. 

 

Temos mais facilidade em pedirmos as bênçãos, do que 

depois de abençoados continuar honrando ao Senhor 

com constância e fidelidade. 

- Temos a facilidade de ser envolvidos com as bênçãos, a 

exemplo de Noé, que foi abençoado na produção da sua 

lavoura, mas, depois acabou se embriagando com o 

resultado – Gn 9:20-21. 

- O desejo de Deus é o de nos ter sempre, em uma aliança 

de fé, amor e comunhão. 

 

Deus quer que tenhamos êxito em qualquer área onde 

atuarmos.  

- Mas, é preciso cuidado, pois a nossa tendência é a de 

deixar Deus em segundo plano. 

- Os alertas de Deus não podem ser desconsiderados, sob 

pena de juízo, como ocorreu com os nossos Pais no Éden, 

com Israel na rota da Terra Prometida, com Ananias e 

Safira, com o filho pródigo, os quais pagaram caro pelo 

erro. 

- Jesus disse que é no nosso descuido, que inimigo vem e 

semeia o seu joio. 

 

01 - Leia Romanos 11:36 e pergunte: “Até quando teremos 

que dar a Deus reconhecimento, o mérito e a glória”? 

- Tudo vem de Deus, com o propósito definido, de que Ele 

seja honrado e isso não pode ser esquecido, pois a Sua 

honra não poderá ter um outro destino. 

 

Deus nos recomenda exercícios de fé, para renovarmos a 

nossa comunhão com Ele: 

- As práticas devocionais simples, da oração, do Jejum e do 

relacionamento com a Sua Palavra, a de confessarmos os 

nossos pecados, entregar a Ele as primícias do nosso dia e 

assim por diante. 

- Deus não depende em nada de nós, mas, Ele quer receber 

algo que lhe pertence, a honra. 

- Em se tratando de honra-lo, Deus pergunta: “Cadê a 

minha honra”? – [Malaquias 1:6]. 

- Quando formos servi-lo com os nossos bens, nunca 

deixemos de trazer um coração de honra, nunca pensemos 

que estamos trazendo uma ajuda para o reino de Deus. 

 

02 – Leia I Tessalonicenses 5:6 e pergunte: “Qual é a 

recomendação que o E.S. dá aos cristãos nesta passagem? 

- As bênçãos de Deus nos levam à condições diferenciadas 

de honra, de êxito, todavia, Deus faz uma advertência:  

“Guarda-te que não te esqueças do Senhor” – (Dt 8:11).   

 

03 – Leia Juízes 3:7-8 e pergunte: “Qual foi o principal 

erro do povo de Deus aqui? 

04 – Leia Salmos 9:17 e pergunte: “Qual será a pena para 

alguém eu se esquece de Deus”? 

- Precisamos vigiar com os valores desse mundo, para não 

desprezarmos a Deus - Mt 6:24.   

 

Respostas:  

 

01 –  Por toda  a eternidade teremos de lhe dar a glória. 

 

02 – Não vivermos desatentos como mundo vive, mas, 

estarmos sempre em alerta. 

 

03  – Se esqueceram de Deus. 

 

04 – Serão lançados no inferno. 

   

  
 

 Ordem da Reunião: 

 

01 – Todos deverão se sentar em volta da mesa e o 

responsável abrirá um momento de louvor e de gratidão, 

que poderá ser cantado ou apenas através da própria oração. 

02 – O (a) líder procederá a ministração da Palavra de 

forma participativa e todos deverão ter as suas bíblias 

abertas. 

03 – Orar se se arrependendo pelos pecados pessoais, da 

família, igreja, autoridades e população, no nível de 

município, estado e nação. 

04 - Pedir pela família, pela Igreja, pelos pastores, pelo 

nosso munícipio, por nosso estado, pelo Brasil, pela Igreja 

entre as nações, pelo povo de Israel e a cidade de Jerusalém. 

05 – Encerrar orando e ungindo os presentes e ministrando 

cura pelos enfermos. 

 



 

 

 

 

 

 


