ESTUDO N° 2
No último estudo a gente falou sobre
os caminhos que podemos escolher na
vida. Alguns caminhos, mesmo que
parecem ser bons, podem ter um
destino prejudicial e desagradável.
Hoje, vamos falar sobre como nós
podemos escolher os melhores
caminhos para nossa vida.
Começaremos lendo um trecho do
“Manual do Usuário”, a Bíblia:

A sabedoria clama em voz alta nas ruas,
ergue a voz nas praças públicas; nas
esquinas das ruas barulhentas ela
clama, nas portas da cidade faz o seu
discurso:
“Até quando vocês, inexperientes, irão
contentar-se com a sua inexperiência?
Vocês, zombadores, até quando terão
prazer na zombaria? E vocês, tolos, até
quando desprezarão o conhecimento?
Se acatarem a minha repreensão, eu
lhes darei um espírito de sabedoria e
lhes revelarei os meus pensamento.”1
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Provérbios 1:20-23 NVI

Este trecho da Bíblia nos
mostra que Deus está sempre
falando, sempre tentando
chamar a atenção das pessoas.
Para a pessoa que dá ouvidos à
sua voz, à sua orientação, Ele
promete dar um “espirito de
sabedoria” e revelar até seus
próprios pensamentos.
Mas será que Deus realmente
quer falar com a gente, hoje?
É sobre este assunto que
nosso estudo de hoje vai
falar....
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Trabalho em Equipe
Agora nós vamos escolher um
representante de cada equipe para ver
se eles conseguiram decorar o versículo
chave do último estudo.
Esta atividade vale um ponto para sua
equipe se você recitou corretamente o
versículo e mais um ponto se você
também lembrou do “endereço” deste
versículo, ou seja, o nome do livro e o
número do capítulo e versículo.

Neste estudo de hoje, também temos um versículo para decorar, que
também valerá pontos para sua equipe no próximo estudo.

“Reconheça o Senhor em todos os seus
caminhos e ele orientará as suas veredas.”
- Provérbios 3:6 NVI
Dica: A palavra “vereda” que dizer “rumo” ou “direção”.

De acordo com este versículo da Bíblia, se nós confiamos em Deus, e não
em nossos próprios pensamentos e sentimentos, Ele vai nos orientar sobre
a direção em qual devemos andar.
Quando nós estamos perdidos ou num lugar que
não conhecemos, é muito bom se tivermos um
mapa, através de qual podemos nos orientar.
Mas, melhor que um mapa, é ter um guia que
pode nos orientar cada vez que precisamos
escolher por onde devemos ir.
Deus não somente nos deu um mapa, na forma
da sua palavra, a Bíblia, mas também promete ser
o nosso guia, “orientando as nossas veredas”.
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Atividade em Equipe.
Agora vamos fazer uma atividade, que vai mostrar a diferênça entre ter
um mapa e ter um guia. Precisaremos de um mapa do nosso bairro para
cada equipe (ou cada equipe poderia preparar uma mapa). Rádiotransmissores, tipo “walkie-talkie”, também ajudariam nesta atividade, se
estiveram disponíveis.
Separam-se nas duas equipes, cada uma com um mapa, folhas e canetas.
Atividade N° 1
Escolhe um ponto de referência, perto daqui, para a outra equipe visitar.
Sem dizer o que seria o alvo, escreva uma lista de direções para poder
chegar lá. Cada equipe terá dez minutos para tentar achar e identificar o
alvo escolhido pela outra equipe, e voltar para a base.
Valendo dois pontos: um para as direções, outro se conseguir acha o alvo.
Atividade N° 2
Mais uma vez, separam-se nas duas equipes e escolhem um ponto “alvo”
para a outra equipe, sem revelá-lo. Neste vez, porém, sua equipe vai guiar
a outra equipe, ou através dos “walkie-talkies” ou acampanhado a outra
equipe na sua caminhada.
Valendo dois pontos, pelas instruções dadas e seguidas.
Conclusão (no grupo)
O que é mais fácil, seguir um mapa e uma lista de
direções, ou seguir as orientações de um guia?
Em nosso próximo estudo vamos falar mais sobre
como nós podemos conhecer e seguir Jesus
Cristo, o nosso guia. Não esqueça de decorar o
versículo chave de hoje!
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