
  

CÉLULA 14/2020 

 

 

QUEBRA GELO 

 
Em quem ou no que você tem confiado nos últimos tempos? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: CONFIANDO NAS PROMESSAS 
Josué 1:1-9 

 

No domingo passado lembramos a Páscoa, sabendo-que: o que levou o povo a viver o milagre e o 
livramento da morte, foi a obediência aos passos (processo) que o Senhor pediu através de Moises. 

 

Caminhando depois no deserto, rumo a terra da promessa, novamente eles precisaram respeitar os 
processos e confiar em quem fez a promessas. 

Números 23:19 “Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa; 
porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria”? 

 

É importante lembramos que todos que murmuraram no caminho contra Deus, e nenhum deles 
entraram na terra prometida, nem mesmo o líder Moises, por ter ferido a rocha, apenas Josué e 

Calebe e os que nasceram no deserto, foram o que entraram.  

 

No capítulo 1 de Josué, era um momento muito especial, pois o povo está na terra da promessa e 

o que apenas precisava era dar um passo. E aqui vamos aprender mais algumas lições de Deus 
para nossas vidas. 

 

1) Eles precisariam continuar crendo nas palavra de Deus 

(V.3) “Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés”. 

Não tem como ter conquista senão agir por fé, e fé nada mais é que uma ação na ação da promessa. 
Ele precisaria ter atitude de coragem para não se limitar e não deixar que o medo paralisasse a fé.  

(Hebreus 10:38) “Mas o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele”. 

 

2) Deus garante a sua presença no meio Do seu povo.  

(V.5) “... como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei nem te desempatarei”  

Não tem maior garantia para o sucesso do que saber o Deus todo poderoso está em nosso meio. 
Saiba que: se Deus está presente em sua vida a vitória é certa.  



3) Aprender a ser dependente de Deus  

Os novos que formavam a nação de Israel, que nasceram e passaram parte de suas vidas no 

deserto, aprenderam a depender de Deus. E este é um dos segredos para nossa vitória ser total: 
ser dependente de Deus. Para este povo, obedecer era algo muito simples. 

 

4) Ter Esforço e Ânimo 

(V.9) “...esforça-te e tem bom ânimo” ...   

Deus espera o máximo de coragem e força de cada um de seus servos, para conquista de territórios. 
Aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. 

 

5) Usar a Palavra de Deus como regra de vida.  

(V.8) “... para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito” ...  

Não podemos ceder à tentação de fazermos ou deixarmos de fazer, ou mesmo ensinar, sem o 
respaldo da Palavra de Deus, pois a prosperidade e sucesso, é ter as palavras de Deus como um 

estilo vital de vida. 

 

6) Santidade 

(Josué 3:5) “Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas 
no meio de vós”   

Deus quer usar a cada discípulo para conquistar, mas é necessário que estejamos em condições 
d'Ele usar-nos. O que falamos, pensamos, e fazemos, deve estar agradando a Ele.   

 

CONCLUSÃO: Da mesma forma que Deus agiu através de Josué e do povo de Israel, quer agir 
conosco. As mesmas promessas dada a Josué, também é da igreja; porém as mesmas exigências, 
que são processos para vitórias, precisam ser respeitadas por cada um de nós. 

Lembre-se: Submeter e obedecer é sempre o caminho mais rápido e seguro para alcançar o sucesso. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Salmos 24:1 – “Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele 

habitam”. 
 

Como não estamos fazendo culto presencial, faça suas ofertas, dízimos e primícias, através de 
depósito ou transferência bancária. 
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 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 

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


