
  

CÉLULA 26/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Quais são as promessas de Deus na sua vida que você está decidido lutar por ele?  
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

TEMA: PROMESSAS DE DEUS 
Josué 1:1-9 

 
Deus prometeu a Israel conquista de território, e assim como nós, que aceitamos a Jesus como 

nosso Salvador, temos promessas de vida abundante (João 10:10). 

 

Tem pessoas que são chamados para conquistar, levantadas por Deus para serem líderes de 

multidões, e este é o nosso destino, e não vamos abrir mão das promessas. 

 

No início do livro de Josué, há registro de que o povo de Israel estava acampado as margens do 

rio Jordão, próximo a terra da promessa, mas para que eles tomassem posse das promessas, 

Josué precisou ser levantado em tempo de crise, pois seu líder havia morrido, estava sem chão, 

triste e preocupado sobre como conquistar a promessa, ou pensando o que fazer agora.  

 

Vamos aprender algumas lições em como tomar posse das promessas: 

 

1) Deus nos dá promessas e Ele não mente (Nm 23:19) 

Deus disse: Meu servo é morto; levante-te (v.2) 

Também disse: Todo o lugar onde pisar a planta do pé e a tua conquista (v.3) 

Deus prometeu lugares geográficos definidos de conquista (v.4) 

A) Deserto: (povo simples)  

B) Líbano: (trabalhadores, operários) 

 

Lembrando que na Visão no Modelo dos 12, todos líderes também são discípulos, assim a 

obediência é para quem recebe e também para quem prega. 

 

3) Deus disse: Eu serei contigo (v.5) 

A garantia do sucesso para o povo era a presença de Deus. Para nós não é diferente, o que vai 

garantir a conquista é a presença Dele em nossas guerras. 

 



4) Esforça e Ânimo. (v.9) 

“Esforça-te e tem bom ânimo” Lembre-se: Deus não nos livra da guerra, Deus nos livra na guerra. 

Assim o que Deus espera de cada um de nós é o máximo de atitude em uma mente positiva, pois 

Ele já decretou a nossa conquista. 

 

5) Creia no sobrenatural de Deus.  

Os sacerdotes tocavam trombetas, crendo na ação do sobrenatural de Deus. Os varões de 

guerras, treinados para batalhas, creram nas sete voltas ao redor da cidade, e o povo creu no 

grande grito de jubilo, que com essas atitudes derrubariam os muros intransponível de Jerico, e o 

muro caiu.  

 

Conclusão: Da mesma forma que Deus agiu na vida Josué e do povo de Israel, Ele quer agir em 

nós, pois como Josué nós temos promessas de ganhar multidões para Jesus. 

Quer ter vitória?  Se submeta as exigências de um servo, pois amanhã você será o líder de 

multidões. 

____________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Joel 2:25-26 – “Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo 
destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis 

abundantemente e vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se houve 
maravilhosamente convosco; e o meu povo jamais será envergonhado”. 

_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dias 16 e 17/07 – Conferência Jump (adquira sua pulseira com os líderes Jump) 

Dia 18/07 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

YouTube (MDP12 Oficial).   

Do dia 19 a 24/07 – Semana da Oração 

Dia 24/07 - Rede de Juniores 

Do dia 26/07 a 01/08 – Campanha do Desatar 

Dia 01/08 – Batismo 

Dia 07/08 – Rede de Casais – Noite do Caldo 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

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

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

Salmo 122:6 


