
Igreja 
_______________________________________________________________________________________
 

 
LIÇÃO 

Joel 3.14b" Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão

Podemos nos alegrar com as "sarças ardentes", com nossos primeiros encontros com Deus e com tudo que Ele pode
fazer ou proporcionar. Mas, agora chegamos ao momento da decisão: estamos diante de uma bifurcação no caminho. Deus 
nos tirou do pecado e do mundo e fez de nós um 
Pedro escreveu: “... vós, sim, que antes, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínheis alcançado 
misericórdia, mas agora, alcançastes misericórdia ". (1 Pedro 2.10) 
Deus tomou escravos, analfabetos e sem autoestima
tirou do Egito e disse: 'Agora, farei de vocês um povo." 

 
Não foi fácil, mas o Senhor conduziu os descendentes de Abraão ao pé do Monte 
fome, Deus queria que eles O buscassem, Ele queria saciá
voltar ao Egito, o lugar de sua escravidão. Todavia, Moisés orou e Deus proveu maná e codornizes. 
mesmo aconteceu quando não havia água. Ao invés de clamar a Deus e confiar em Sua abundante providência, eles 
imediatamente murmuraram contra Moisés, fazendo menção dos "bons tempos" no Egito. Deus tinha algo melhor para os 
filhos de Israel: Se passarmos deste monte, posso ter esperança em conduzi
Israelitas mais uma vez foi ceder a murmuração. Mesmo depois de experimentar tantos sinais e maravilhas, não foi o 
suficiente para que diante da prova eles confiassem no Deus Todo poderoso. E quanto a nós? Já experimentamos tantos 
milagres, livramentos, provisão da parte de Deus, qual será nossa decisão diante da próxima provação? Que possamos 
decidir confiar no Deus todo poderoso porque Ele está no con
 
 
A triste verdade do livro de Êxodo é que o grupo que Deus levou ao Monte Sinai não foi o 
do Rio Jordão em direção à terra prometida. 
pela primeira vez na história de suas vidas. Ele os chamou a um lugar 
recusaram. Embora Deus lhes tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço de chão. 
um lugar prometido n'Ele, em Seu coração. Ele os chamou para o lugar da Aliança, um lugar de intimidade com o Criador, 
um lugar que não havia sido oferecido a nenhum out

  
"Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, e purifica
para   o   terceiro   dia: porque no terceiro dia o Senhor à vista de todo o povo
soar longamente a buzina, então, subirão ao monte
A primeira geração de israelitas não alcançou a terra prometida, a verdadeira causa de seu fracasso pode ser encontrada ali 
ao pé do Monte Sinai. Deus pretendia que 
com a ideia: "Todo o povo presenciou os trovões e 
observando, se estremeceu e ficou de longe
conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais; Deus veio para vos provar, e para que o seu 
temor esteja diante de vós, afim de que não pequeis. 
escura onde Deus estava." (Êxodo 20.18-21.) 

Eles viram os relâmpagos, ouviram os trovões e recuaram atemorizados. Eles fugiram da presença de Deus, ao invés de 
buscá-La, como Moisés fez. O estilo de liderança escolhido por Deus não os agradou: o Todo
manifestação de Seu poder para agradá-los, nem tampouco fará isto hoje. 

Eles fugiram da intimidade com o Senhor e, como 
até que fosse exterminada aquela geração. 
A morte da primeira geração de israelitas no deserto não estava no plano original de Deus. Ele queria conduzir 
povo que tirou da terra da escravidão até a terra prometida. Ele queria que Sua nova nação se apossasse
e herança, mas isto não foi possível por causa do medo e da incredulidade deles. Já estavam sentenciados quando 
atravessaram o Jordão, e tudo começou quando se afastaram da presença de Deus no Monte Sinai. Foi ali que fugiram de 
Deus e pediram que Moisés intermediasse este relacionamento.
se entraremos ou não na terra prometida. E você 
relacionamento íntimo com Deus?   

Você chegou no VALE DA DECISÃO, ou estamos aproximando de Deus, ou distanciando de sua presença
de decidir, queremos ou não???  Confesse 
em mim o ESPIRITO SANTO! 
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LIÇÃO 017 (O VALE DA DECISÃO) 
 

Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão
 

"sarças ardentes", com nossos primeiros encontros com Deus e com tudo que Ele pode
fazer ou proporcionar. Mas, agora chegamos ao momento da decisão: estamos diante de uma bifurcação no caminho. Deus 
nos tirou do pecado e do mundo e fez de nós um povo.  

“... vós, sim, que antes, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínheis alcançado 
misericórdia, mas agora, alcançastes misericórdia ". (1 Pedro 2.10)  

autoestima, plantou neles Seu caráter e colocou sobre eles 
'Agora, farei de vocês um povo." Ele estava, literalmente, constituindo uma Noiva. 

Não foi fácil, mas o Senhor conduziu os descendentes de Abraão ao pé do Monte Sinai. Quando aquela 
fome, Deus queria que eles O buscassem, Ele queria saciá-los, mas eles censuraram Moisés e declararam como seria 
voltar ao Egito, o lugar de sua escravidão. Todavia, Moisés orou e Deus proveu maná e codornizes. 
mesmo aconteceu quando não havia água. Ao invés de clamar a Deus e confiar em Sua abundante providência, eles 
imediatamente murmuraram contra Moisés, fazendo menção dos "bons tempos" no Egito. Deus tinha algo melhor para os 

Se passarmos deste monte, posso ter esperança em conduzi-los pelo resto do caminho.
Israelitas mais uma vez foi ceder a murmuração. Mesmo depois de experimentar tantos sinais e maravilhas, não foi o 

eles confiassem no Deus Todo poderoso. E quanto a nós? Já experimentamos tantos 
milagres, livramentos, provisão da parte de Deus, qual será nossa decisão diante da próxima provação? Que possamos 
decidir confiar no Deus todo poderoso porque Ele está no controle de todas as coisas e sabe o que é melhor para nós! 

A triste verdade do livro de Êxodo é que o grupo que Deus levou ao Monte Sinai não foi o 
do Rio Jordão em direção à terra prometida. Algo aconteceu naquele monte. O Senhor os chamou, e fez deles uma 
pela primeira vez na história de suas vidas. Ele os chamou a um lugar - um lugar de bênção e de transformação 

Embora Deus lhes tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço de chão. 
em Seu coração. Ele os chamou para o lugar da Aliança, um lugar de intimidade com o Criador, 

um lugar que não havia sido oferecido a nenhum outro povo da terra naquele tempo. 

sés: Vai ao povo, e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos 
no terceiro dia o Senhor à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. (...) Quando 

ao monte."  (Êxodo 19.10,11,13b)  
A primeira geração de israelitas não alcançou a terra prometida, a verdadeira causa de seu fracasso pode ser encontrada ali 
ao pé do Monte Sinai. Deus pretendia que todos os israelitas se achegassem a Ele no monte, mas el

"Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o toque da trombeta, e o monte fumegante: e o povo, 
se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos; 

. Respondeu Moisés ao povo: Não temais; Deus veio para vos provar, e para que o seu 
temor esteja diante de vós, afim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé; Moisés, porém, se chegou

21.)  

Eles viram os relâmpagos, ouviram os trovões e recuaram atemorizados. Eles fugiram da presença de Deus, ao invés de 
La, como Moisés fez. O estilo de liderança escolhido por Deus não os agradou: o Todo

los, nem tampouco fará isto hoje.  

Eles fugiram da intimidade com o Senhor e, como consequência, não entraram na terra prometida. Vagaram pelo deserto, 
até que fosse exterminada aquela geração. Preferiram um respeito à distância a um relacionamento íntimo.
A morte da primeira geração de israelitas no deserto não estava no plano original de Deus. Ele queria conduzir 

que tirou da terra da escravidão até a terra prometida. Ele queria que Sua nova nação se apossasse
e herança, mas isto não foi possível por causa do medo e da incredulidade deles. Já estavam sentenciados quando 
atravessaram o Jordão, e tudo começou quando se afastaram da presença de Deus no Monte Sinai. Foi ali que fugiram de 

e pediram que Moisés intermediasse este relacionamento. As decisões que tomamos hoje pode decidir nosso futuro, 
se entraremos ou não na terra prometida. E você caçador de Deus, o que vai decidir? O respeito 

Você chegou no VALE DA DECISÃO, ou estamos aproximando de Deus, ou distanciando de sua presença
Confesse com seus lábios, EU TE QUERO DEUS, EU TE ACEITO JEUS! E que habite 
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Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão." 

"sarças ardentes", com nossos primeiros encontros com Deus e com tudo que Ele pode  nos 
fazer ou proporcionar. Mas, agora chegamos ao momento da decisão: estamos diante de uma bifurcação no caminho. Deus 

“... vós, sim, que antes, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínheis alcançado 

, plantou neles Seu caráter e colocou sobre eles   Seu nome. Deus os 
Ele estava, literalmente, constituindo uma Noiva.  

Sinai. Quando aquela   multidão teve 
Moisés e declararam como seria bom 

voltar ao Egito, o lugar de sua escravidão. Todavia, Moisés orou e Deus proveu maná e codornizes. (EXODO 16.1-21) O   
mesmo aconteceu quando não havia água. Ao invés de clamar a Deus e confiar em Sua abundante providência, eles 
imediatamente murmuraram contra Moisés, fazendo menção dos "bons tempos" no Egito. Deus tinha algo melhor para os 

los pelo resto do caminho. Porem a decisão dos 
Israelitas mais uma vez foi ceder a murmuração. Mesmo depois de experimentar tantos sinais e maravilhas, não foi o 

eles confiassem no Deus Todo poderoso. E quanto a nós? Já experimentamos tantos 
milagres, livramentos, provisão da parte de Deus, qual será nossa decisão diante da próxima provação? Que possamos 

trole de todas as coisas e sabe o que é melhor para nós!  

A triste verdade do livro de Êxodo é que o grupo que Deus levou ao Monte Sinai não foi o mesmo que Ele conduziu através 
Senhor os chamou, e fez deles uma  nação 

um lugar de bênção e de transformação - e eles se 
Embora Deus lhes tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço de chão. Deus os chamou para Ele, 

em Seu coração. Ele os chamou para o lugar da Aliança, um lugar de intimidade com o Criador, 

o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos 
, descerá sobre o monte Sinai. (...) Quando 

A primeira geração de israelitas não alcançou a terra prometida, a verdadeira causa de seu fracasso pode ser encontrada ali 
no monte, mas eles não se sentiram bem 

da trombeta, e o monte fumegante: e o povo, 
nos tu, e te ouviremos; porém não fale Deus 

. Respondeu Moisés ao povo: Não temais; Deus veio para vos provar, e para que o seu 
O povo estava de longe em pé; Moisés, porém, se chegou à nuvem 

Eles viram os relâmpagos, ouviram os trovões e recuaram atemorizados. Eles fugiram da presença de Deus, ao invés de 
La, como Moisés fez. O estilo de liderança escolhido por Deus não os agradou: o Todo-Poderoso não "amenizou" a 

, não entraram na terra prometida. Vagaram pelo deserto, 
ncia a um relacionamento íntimo.  

A morte da primeira geração de israelitas no deserto não estava no plano original de Deus. Ele queria conduzir o mesmo 
que tirou da terra da escravidão até a terra prometida. Ele queria que Sua nova nação se apossasse de sua própria terra 

e herança, mas isto não foi possível por causa do medo e da incredulidade deles. Já estavam sentenciados quando 
atravessaram o Jordão, e tudo começou quando se afastaram da presença de Deus no Monte Sinai. Foi ali que fugiram de 

As decisões que tomamos hoje pode decidir nosso futuro, 
de Deus, o que vai decidir? O respeito à distância ou um 

Você chegou no VALE DA DECISÃO, ou estamos aproximando de Deus, ou distanciando de sua presença! Chegou a hora 
com seus lábios, EU TE QUERO DEUS, EU TE ACEITO JEUS! E que habite 


