
 

ASSUNTO DA SEMANA: PRINCÍPIOS INDISPENSÁVEIS PARA A VITÓRIA ESPIRITUAL 

Curitiba, 15 de Setembro de 2019 

 

Objetivo do encontro: Nesta última semana da campanha 40 dias de oração: “Uma nova 

chance”, temos um ponto essencial para cada pessoa que frequenta a célula, os princípios 

indispensáveis para a vitória espiritual que são a base de qualquer testemunho, além de 

ponto de partida para os visitantes e pessoas que já estão caminhando na fé. 

 

Para o líder: Lembre aos membros da igreja, que o sucesso dos ministérios que existem na 

igreja é baseado nos voluntários que se predispõem ao chamado de Deus, há várias 

possibilidades em diversas áreas, o que o Senhor está pedindo é que cada um seja uma 

ferramenta da sua obra.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Como fazer: Vamos nos conhecer? Peça que cada um conte sobre o começo da sua vida 

cristã 

Objetivo e aplicação: peça que cada um conte sobre como conheceu a Jesus, como foi 

congregar na igreja, o seu discipulado e Escola Bíblica, como também o momento de 

batizado. O intuito é compartilharmos um pouquinho da nossa caminhada cristã com os 

nossos irmãos.   

20 MINUTOS 

1. Segurança (H.C. 375) 

2. Leia: SALMO 126.  

3. Qual o texto que mais chamou a tua atenção e porquê? 

4. Orem louvando e agradecendo a Deus por sua misericórdia! Orações frases. 

5. Eu creio em ti 

 

 



RESUMO DA MENSAGEM: Princípios indispensáveis para a vitória espiritual  

Pr. Paschoal Piragine Jr 

Texto: Josué 3:2-5 

 

INTRODUÇÃO  

Nesta semana, terminamos a campanha de oração: “Uma nova chance”. Por isso ao concluir este 

período de busca espiritual para um recomeço, vamos olhar para a experiência do povo de Israel 

tomando posse da terra prometida. Nos capítulos 3 e 4 do livro de Josué, nós encontramos alguns 

princípios indispensáveis que nos permitem alcançar vitória espiritual. O objetivo é ajudar a 

compreender estes princípios, que são: 

 

a) Siga a arca: (Josué 3: 3-4) 

O primeiro princípio para a vitória deste povo que estava recebendo do Senhor uma segunda 

chance era: Sigam a arca! Pois era o símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo, 

representava que o Senhor é o nosso caminho de vitória. A ordem aplicada a nós é: se quer 

ser vitorioso, então siga a Jesus, pois Ele é o caminho. Se ele não for a sua frente, você estará 

perdido. Moisés em números 10: 33,35-36, já dizia que sem Deus ir na frente não dá. É no 

poder de Jesus que enfrentamos todos os nossos gigantes, que quaisquer muralhas serão 

derrubadas e que as inundações que nos paralisam são estancadas, para que possamos 

alcançar a vitória a pé enxuto. 

b) Santifique-se: (Josué 3 :5) 

Se você quer ver os milagres de Deus atuando em sua vida então você precisa santificar-se. 

O que Josué estava falando era que algo tremendo de Deus iria acontecer, e que Deus 

manifestaria a sua glória no meio deles. Mas eles deveriam estar preparados para 

receberem as manifestações do Senhor, eles precisavam ter uma atitude prática de 

consagração. Não há genuíno avivamento sem santificação. Esse princípio que percorre toda 

a Bíblia se encontra em Levítico 19:2 e I Pedro 1:15-16. Também Deus não abençoa quando 

nos conformamos com o pecado (Romanos 12:1-2). Se você quer viver a vitória então deixe-

se transformar, não se conforme, permita que o Senhor o faça parecido com ele a cada dia. 

c) Submeta-se a liderança espiritual: (Josué 3:7 e Josué 4:14) 

O Senhor institui lideranças espirituais sobre a nossa vida, para que possamos a aprender 

que no corpo espiritual sempre dependemos uns dos outros. Quando queremos viver a vida 

cristã seguindo a arca, mas não fazendo parte do corpo de Cristo, corremos perigo e 

geramos perigos para os que nos seguem: nossos filhos, amigos e todos que são importantes 

para nós. Não faça uma jornada solo na vida espiritual, seja parte do corpo, seja membro da 

Igreja. Se você já é, então aceite o chamado e a unção que Deus deu aos seus líderes 

espirituais (Hebreus 13:17 e Efésios 5:21), deixe de ser murmurador ou de tentar obstruir o 

andar do reino.   

d) Ouça as palavras do Senhor: (Josué 3:9) 

Se queremos viver vitória espiritual precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de 

Deus. Precisamos conhecer a Deus não apenas por aquilo que pensamos sobre ele, ou que 

ouvimos falar a respeito dele, mas por meio da palavra que Ele quer se revelar a nós e nos 

instruir com as escrituras sagradas.  



Se você está nesta jornada de fé, então você já enfrentou duvidas, temores, acusações, 

críticas e o inimigo tem usado todo isto e muito mais para nos afastar do Senhor; agora, 

quando o nosso coração está cheio da palavra do Senhor não somos confundidos, sabemos 

exatamente o que fazer e quando fazer. Somos capazes de discernir o agir de Deus em nós 

mesmos. 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Porque precisamos de princípios na vida cristã? E porque isto norteia o nosso futuro?  

b) O povo de Deus demorou 40 anos no deserto para tomar posse da terra prometida. Segundo a 

mensagem, que princípios faltaram para que eles atingissem a vitória num tempo menor? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que você entendeu na mensagem entre seguir ou não seguir a arca do Senhor?  Quais são as 

consequências dessa atitude nos dias de hoje?   

b) Porque é importante mantermos os nossos corações cheios da Palavra de Deus? Que 

consequências isso representa na nossa vida e dos que nos seguem? 

c) O que você entendeu sobre submeter-se a uma liderança espiritual? Cite exemplos do povo de 

Deus e nosso nos dias atuais. 

d) Como as mudanças da nossa vida, problemas e desafios, podem nos afastar da santificação?  

3– Checagem 

Uma nova chance significa um recomeço e uma mudança de vida plena. Para confirmarmos esta 

situação, precisamos dar testemunho e demonstrar que possuímos princípios cristãos. Qual é o 

testemunho que você tem dado? Como você os tem compartilhado e até mesmo celebrado? Se 

você não consegue realizar isto, o que lhe tem impedido? Quais as dificuldades que fazem você 

se distanciar dos princípios que regem a vida cristã? Você já orou por isto? 

15 MINUTOS  

Os convidados que participaram da célula já aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador? 

Vocês já decidiram quem vai ser o seu discipulador? Orem por ele e pela multiplicação da sua célula, 

pois somente com a multiplicação que o Reino de Deus vai crescer aqui em Curitiba. 

10 MINUTOS 

Oremos por cada célula da PIB, pelas famílias e as casas de nossos líderes, agradecendo a missão de 

evangelismo que possui. Oremos pelo Brasil e a transformação que o mesmo está passando. Oremos 

pela igreja e todos os nossos pastores. Oremos pela família do pastor Paschoal e o restabelecimento 



da saúde da irmã Cleusa e de todos os enfermos de nossa igreja. Oremos pelas famílias de nossos 

roteiristas de células e pela família de nosso líder o pastor Marcílio. 

 

 
 

 

 


