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GANHAR 
10 min 

De longe para PERTO 

• Orar por seus amigos-oikos.  
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC:  
https://www.youtube.com/watch?v=U_-WLAHrIlw  
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

Compartilhem com os membros da célula a síntese 

da edificação: 

https://www.youtube.com/watch?v=odaeX7zeIOA  

PAIS – PRECISAMOS DE VOCÊS -  2 Crônicas 34 

INTRODUÇÃO:  Talvez você é fruto de um lar disfuncional, 
de uma família que não viveu os princípios, valores e 
propósitos que você crê e deseja, ou você olha para sua 
família e pessoas ao redor e não vê modelos e exemplos a 
serem seguidos. 

Queremos refletir com você sobre a vida de Josias, um Rei 
que marcou a história do povo de Israel por suas escolhas. 

1.PAIS PRECISAMOS DE MODELOS DE HOMENS 
Vemos no texto que o pai de Josias foi o Rei Amnon e 

fez um reinado de idolatria. Josias olhou para o SEU PAI e 
não encontrou um modelo de vida, de governo e de 
reinado em sua sociedade para seguir; ele não tinha em 
sua própria casa um modelo a seguir; 

Josias vivia em um contexto de uma sociedade 
idólatra, destruída e corrompida e que não tinha 
modelos para que pudesse se espelhar, mas fez a 
escolha de olhar para exemplos que pudessem abençoá-
los. 

 
2.PAIS PRECISAMOS DE MODELOS ESPIRITUAIS 

NA ADOLESCÊNCIA  

 
A fase da adolescência é uma fase de muita necessidade 
de ACEITAÇÃO, muitas vezes o desejo de fazer parte de 
algo faz com que o adolescente abra mão de valores, de 
história, de cultura e princípios. 

“Um menino tem muito o que aprender em sua 
jornada para se tornar um homem e ele se torna um 
homem somente por meio da intervenção ativa de seu 
pai e da companhia de outros homens. Isso não pode 
acontecer de outra maneira.  

 

3. PAIS PRECISAMOS DE MODELOS PARA JOVENS  
A Juventude é uma fase de muitas transições, é a fase que 
o JOVEM busca UMA CAUSA, é a fase de muitas dúvidas e 
de incertezas e de MUITAS MENTIRAS; as mentiras 
podem nos impedir de viver o que Deus tem para nós. 

Josias não limitou a sua juventude em viver os prazeres 
que a vida poderia proporcionar, mas buscou 
ardentemente a vontade de Deus. 

Depois da purificação da TERRA, da CASA foi conduzido a 
edificar o templo. Deus, sendo o seu PAI, deu a ele um 
CAUSA! 

4.PAIS PRECISAMOS DE MODELOS QUE PENSAM NAS 
GERAÇÕES 
A crise de liderança em nossas igrejas, nos negócios e no 
governo deve-se em grande parte a este dilema: os 
homens receberam poder, mas estão despreparados para 
lidar com ele. O tempo de governar é um enorme teste 
de caráter, pois o rei será duramente provado ao usar sua 
influência com humildade, para benefício de outros. O 
verdadeiro Rei adquire autoridade e sabe que o privilégio 
não é para conseguir coisas para o seu conforto, é preciso 
passar o bastão, ser o modelo. 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

1. COMO FORAM OS SEUS REFERENCIAIS (PAI, 

MÃE, OUTROS)? 

2. VOCÊ TEM SIDO UM BOM MODELO? 

      Equipe Pastoral | PIBJC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_-WLAHrIlw
https://www.youtube.com/watch?v=odaeX7zeIOA

