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01. PARA REZAR
Ambientação

Preparar um ambiente com uma cruz e uma
vela e em lugar de destaque coloque a Palavra de Deus.
Oração Inicial: Ao iniciar esse encontro,
pedimos que desça sobre nós o Espírito
Santo, para que iluminados por sua presença abrasadora, tenhamos a força e a coragem necessárias para sermos servos fieis
de Cristo Jesus. Vinde Espírito Santo,
enchei os corações...

02. PARA REFLETIR
O Livro de Josué

Sempre no mês de setembro, a Igreja do
Brasil celebra tradicionalmente o Mês da
Bíblia. Nesse ano, o livro escolhido é o de
Josué e o lema bíblico inspirador é “O
Senhor, teu Deus, estará contigo por onde
quer que vás” (JS 1,9).
O livro de Josué traz a narrativa da conquista da Terra Prometida pelo povo israelita,
liderada pelo sucessor de Moisés: Josué,
que é a figura principal desse texto. O nome
em hebraico significa: “O Senhor salva”.
Ler o livro de Josué, bem como o tema
escolhido, é ter exatamente essa certeza:
Deus está conosco. Mesmo diante de
inúmeras dificuldades, mesmo diante de
barreiras, mesmo diante de grandes muralhas: Deus está ao nosso lado, nos dando
forças para seguirmos nessa luta, como foi
com Moisés, como foi com Josué e como
sempre será com cada um de nós.
Por isso, é preciso que façamos a nossa
parte, que tenhamos um coração aberto e
disponível para a vontade de Deus, para
que o Senhor possa adentrar em nossa
vida e criar um novo coração em nós,
disposto a lutar pela vontade de Deus e
pelas necessidades que brotam do coração de nossos irmãos e irmãs.

03. PARA MEDITAR
Iluminação Bíblica

Josué 1, 9
Nesse mês da Bíblia, em especial, indicamos a leitura da iluminacação na própria
Bíblia da ambientação, bem como o acompanhamento desta pelos jovens com suas
Bíblias pessoais.

04. PARA APROFUNDAR
Perguntas

a) Você já conhecia o livro de Josué? O
que mais te chama atenção?
b) Você se recorda dos temas de outros
meses da bíblia anteriores?
c) Qual outro personagem bíblico ou livro
da bíblia mais te encanta? Por quê?
d) Quais impactos positivos o mês da
Bíblia traz para a sua vida e para toda a
igreja?

05. PARA FAZER

Ação

Selecione um trecho do livro de Josué a
sua escolha e grave um story ou prepare
um post para as redes sociais explicando
um pouco sobre a que esse texto se referia
na época e o que ele diz para cada um de
nós hoje!

06. PARA AGRADECER
Oração:

A nossa fé exige coragem! É Deus que nos
ordena que sejamos fortes e corajosos
pois Ele estará conosco! Por isso, reconhecemos que esse fogo que nos mantém
de pé é dom da graça de Deus, e por isso
agradecemos pelas mãos de Maria, nossa
mãe: Salve Rainha, mãe de misericórdia...

07. FICHA TÉCNICA

Autor do Encontro: Equipe de Subsídios da
Comissão Episcopal Pastoral para a
Juventude (CEPJ) da CNBB.
Projeto gráfico, diagramação e revisão:
Equipe de Comunicação da CEPJ - Jovens
Conectados.

