
Deus quer que continuemos firmes nos tempos 

difíceis - Nm 13:27-29, 33 
                                                   Famílias à mesa em 26 de maio 2021 

 

Deus havia prometido, aos hebreus, que lhes daria uma 

terra que produziria “leite e mel” com abundância. 

- Esse tempo havia chegado, mas, seria o momento mais 

desafiador na vida deles, pois aquela terra era governada por 

homens poderosos e maus e as suas cidades eram 

fortificadas. 

- Diante do grande desafio o povo expressou a sua 

impotência e medo e pesou muito na  

balança o grande risco em relação a segurança e o bem estar 

e a grande maioria recuou. 

 

01 – Leia Números 13:21-24, 30-34 e pergunte: “O que 

Deus disse ao povo que desanimou e recuou”? 

- Essa experiência é uma grande lição para a Igreja, pois o 

momento de maior glória da Igreja na Terra está chegando, 

mas, será também o momento mais desafiador no mundo. 

- Sabe-se, que há pessoas poderosas no mundo, homens sem 

Deus, que pretende dominar o planeta. 

- Essas pessoas são contrárias a Israel, à Bíblia, aos valores 

da família, etc. 

 

A Bíblia prevê, que a Terra será governada por um 

sistema pervertido, cujo líder é “o anticristo”. 

- A base do anticristo já vem de há tempo sendo 

estabelecida e será forte, pois será feita alianças políticas 

mundiais entre muitas nações - Daniel 9:27. 

- Vejamos uma das características desse sistema de governo 

- Daniel 11:37. 

- Esse sistema político não é simpático a fé em Deus - II 

Tessalonicenses 2:4. 

 

O diabo sabe que o seu tempo está chegando ao fim, 

quando será lançado para a condenação eterna. 

02 – Leia Apocalipse 12:12 e pergunte: “Qual será o 

comportamento do diabo nesse tempo do fim, em relação a 

população da Terra”? 

- Há projetos maquiavélicos sendo elaborados em todo o 

mundo, contra Israel, contra a Igreja e contra a família. 

03 – Leia Apocalipse 20:8 e pergunte: “Qual será uma das 

principais estratégia do diabo nesse tempo do fim, para 

atingir as nações”? 

- Vivemos um tempo de muito engano e de muita mentira. 

 

Deus quer que entendamos, que as dificuldades que 

estão pela frente, não invalidam as suas promessas em 

nos proteger, a nós e a nossa casa. 

04 – Leia Números 32:10-12 e pergunte: “A atitude de dois 

homens agradou o coração de Deus naquele período 

desafiador do povo da fé no passado, que atitude foi essa”?  

- Deus prometeu à Igreja, que enquanto não ocorrer o 

arrebatamento, ela terá autoridade para resistir ao domínio 

do anticristo nesse tempo do fim - II Tessalonicenses 2:6-

9. 

- A Igreja é o Sal da Terra e a luz do mundo e ela fará a 

diferença, obedecendo aos princípios, servindo ao Senhor. 

- Deus está nos chamando para a prática de princípios 

poderosos, como o de nos humilharmos diante Dele, nos 

arrepender por nossa nação, orar e jejuar. 

- Até se completarem os tempos, Jesus prometeu que estaria 

conosco - Mt 28:19-20. 

- A nossa vitória neste mundo será através da fé - I Jo 5:4. 

- Como Josué e Calebe vamos perseverar. 

 

Respostas:  
 

01 –  Que eles não veriam a Terra prometida e nem 

entrariam nela. 

 

02 –  Ele se manifestará na Terra com grande fúria contra as 

pessoas. 

 

03 – Ele usará de muito engano em todo mundo.  

   

04 –  Mesmo diante dos desafios, eles continuaram firmes e 

acreditando no que Deus tinha prometido. 

  

  

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. 

 

 

 

 

  

  

  

 


