
  

CÉLULA 18/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Em tempos tão confusos e difíceis, como está a sua confiança? Ótima, boa, ruim ou péssima? Por 
que? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: A QUEM VOCÊ TEM DADO OUVIDOS? 

Números 14:20-31 

 

Olhando para o texto percebemos que somente os que tiveram atitudes em crer nas palavras de 

Deus, foram os que tomarão posse das promessas. 

Embora o povo tivessem as promessas, embora tivessem a libertação do Egito, embora vivessem 
milagres extraordinários, limitaram o que Deus poderia realizar sobre eles. 

Eles olhavam os seus corpos marcados pelo chicote e ainda se sentiam escravos. Durante anos eles 

tinham vivido na escravidão e suas almas ainda estavam escravizadas. 

 

Precisamos tomar cuidado para não permanecermos escravos quando já libertos da escravidão. 

 

Mesmo tendo a confirmação dos espias enviados a terra prometida (Nm 13.26); mesmo vendo os 
frutos da terra que manava leite e mel (Nm 13.27); mesmo vendo a confirmação da promessa; eles 
não creram (Nm 13.31), se limitaram.  

 

Lembre-se: “Entre a promessa e a possessão havia a um deserto”.  

E é no deserto que se revelam os: murmuradores, críticos, rebeldes, tímidos, incrédulos. É no 
deserto o lugar onde Deus aprova ou reprova o homem. Os 10 espias diziam: A terra é muito boa, 

mas tem gigantes, é um povo armado, forte, cidades fortificadas. 

  

O que aprendemos? 

 

1) Havia 2 espias, Josué e Calebe, que viram a terra como conquistadores.  

Lembre-se: a maneira de como você vê as situações lhe define. (Nm 14:6-9 leia). 

 



2) 10 dos espias tiveram medo, apesar da promessa não creram nela, preferiam fugir a 
luta e voltar ao Egito.  

Tem gente que prefere o chicote de Faraó (a escravidão do pecado) do que enfrentar gigantes. 
(Nm 13.31-33 leia). 

 

Há duas classes de inimigos que podem nos derrotar 

1) Pessoais: medo, incredulidade, autoestima baixa, incapacidade, rebeldia, avareza. 

2) Externos: espíritos territoriais e forças das trevas. (Efésios 6:12-13 leia). Mas somente podem 
fazê-lo quando damos brecha, quando o muro que nos cerca tem rachadura.  

 

CONCLUSÃO: 

O povo preferiu dar ouvidos a 10 derrotados do que a 2 conquistadores. 

Em um tempo tão difícil, como o que estamos vivendo, a quem você tem dado ouvidos? A Deus e 
suas promessas ou a homens que não pode lhe fazer nada?  

 

Deus está chamando homens que ouçam as Suas promessas e que marchem para conquistar e 
tomar posse da terra. Deus não quer os nossos nomes estejam inclusos na galeria dos derrotados, 
mas na dos vitoriosos.  

 

Saiba que a igreja recebeu autoridade em Cristo Jesus, e estamos assentados nos lugares celestiais 
acima de principados e potestades, para dominar sobre todas as coisas. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Gênesis 4:1-7 – Tudo que oferecemos a Deus precisa ser o melhor. 
 

Para quem não está participando dos cultos presenciais, faça suas ofertas, dízimos e primícias, 
através de depósito, transferência bancária ou utilizando o QR Code da Pic Pay (abaixo). 

 
 
 

Banco Bradesco 
Agência 0915 

Conta Corrente 5562-0 
Igreja Ministério Deus de Promessas 

CNPJ 10.991.233/0001-57 
 
 

              

 

                                                                    

____________________________________________________________________ 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Respeitando ordens do isolamento social, todas as atividades da Igreja, estão suspensas por tempo 

indeterminado. Porém os cultos e as células serão feitas usando a Internet. Estejam atentos aos 

canais de comunicação da igreja. 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo  

122:6 

 


