
ASSUNTO DA SEMANA: Aprendendo a Vencer 

Curitiba, 13 de outubro de 2019 

Objetivo do encontro: Aprender que quando o Senhor está construindo um futuro, você 

precisa crer na lição de Sua promessa. No tempo de espera Ele convoca para que sejamos 

vigia que insiste em lembrar o Senhor das suas promessas enquanto aguardamos.    

Para o líder: Líder, não esqueça de ser instrumento da promessa na vida das pessoas de 

sua célula. Deus cumpre promessas na vida de outras pessoas através de você líder, esteja 

disponível. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Material: canetas e papel. 
Desenvolvimento: Peça para que escrevam no papel o nome das 3 pessoas que mais 
amam no mundo. Aquelas pessoas pelas quais você daria a vida. Após todos escreverem, 
ilustre da seguinte forma: imagine que você mora em uma terra arrasada, nesta terra não 
existe mais governo, nenhuma autoridade para colocar ordem e nenhuma lei, “cada um por 
si e Deus por todos”. A falta de comida, segurança, saúde e a criminalidade tomou conta 
deste lugar. Ali só existe dor, sofrimento e uma luta constante pela sobrevivência. Mas 
existe, em algum lugar, uma colônia que chamam de “O Paraíso”, onde tudo lá funciona 
com perfeição, embora somente alguns possam ir pra lá. Você recebeu uma chance de ir e 
só pode levar uma dessas três pessoas que escreveu o nome no papel. Quem você vai 
escolher? 
Para alguns isso é muito difícil. Uns escolherão com peso no coração, outros não 
conseguirão. Isso nos faz refletir um pouco sobre a dor que Deus sentiu ao dar seu único 
filho, Jesus, para que sofresse e morresse por nós. 
Existem duas eternidades que nos são prometidas na bíblia de uma morte eterna e a de 
uma vida eterna. Qual será a sua e das pessoas que você ama? 
 

 
20 MINUTOS 

1. Tens feito a mim feliz. 
2. Salmos 34  
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que? 

4. Façam orações de agradecimento e exaltação.  
5. Não há Deus maior. 



RESUMO DA MENSAGEM -  Pr. Paschoal Piragine Jr 
Aprendendo a Vencer (Josué 6: 1-2) 

Na mensagem deste domingo, vemos a narrativa impressionante da conquista de Jericó 

pelo povo de Deus. Esta conquista trouxe lições de como ser vitorioso: 

1. A lição da promessa (Josué 6: 1-2): 

Os muros eram um grande obstáculo para um povo que não era treinado para 

batalhas, mas um povo que buscava uma terra. No momento que Josué analisava o 

seu grande problema que era a muralha, Deus fazia a promessa: "Entrego na tua 

mão a Cidade, o seu Rei, e o seu Exército. A primeira grande lição que aprendemos 

é que a vitória começa com as promessas de Deus, que suscitam esperança e fé. 

Josué aguardou o seu cumprimento, pois era a fé nestas promessas que mantinham 

unidos como povo e nação. Quais são as promessas que precisam ser lembradas 

diante do Senhor? Tome posse pela fé das promessas do Senhor. 

2. A lição da prova da fé (Josué 6:14-16):  

Nessa lição aprendemos que o tempo que separa a promessa do seu cumprimento 

é o tempo da prova de nossa fé. O povo de Deus marchou 12 vezes e foi na 13ª vez 

que os muros ruíram. A verdadeira batalha não ocorreu quando os muros caíram, a 

verdadeira batalha era espiritual e estava sendo travada durante todos os dias de 

espera pelo cumprimento das promessas do Senhor. O milagre já havia começado 

desde a promessa de Deus. E a fé dos Israelitas fazia parte do seu cumprimento (Hb  

11:1). Quando perdemos a fé, também perdemos a batalha. Veja a ilustração em Gn 

26: 17-18, e do mesmo modo a fé se processa em meio as promessas e, a cada dia 

que caminhamos nesta fé, mais nos aproximemos da vitória. Como você tem 

passado pela prova da fé? Lembre-se o milagre já começou e a sua fé faz parte 

dele. 

3. A lição da missão – cada um afrente de si (Josué 6: 20):    

A lição aqui aprendida é que toda vitória envolve uma missão pessoal e 

intransferível, pois cada um teria de conquistar a parte da cidade que estava diante 

de si. O impossível já tinha sido feito por Deus. Deus não esperava que um homem 

conquistasse a cidade toda, mas que cada um cumprisse a sua missão e todos 

juntos como povo pudessem desfrutar da vitória. Quem se acomoda perde a bênção 

de ser instrumento do milagre de Deus. Hoje o Senhor deseja desafiar você. Que 

portas o Senhor tem aberto para você? Pode entrar, ali está a sua missão.   

4. A lição de ser instrumento do cumprimento das promessas de Deus na vida 

dos outros (Josué 6: 22-23):  

Nessa lição vemos que a missão nem sempre é para o cumprimento das promessas 

da Deus feita a nós, mas das promessas que Deus deu a outras pessoas. Veja os 

espias que correram em direção da casa de Raabe para cumprir a promessa de 

Deus a ela e sua família. Você é a resposta de Deus para alguém? Resposta de: 

salvação, consolo, suprimento ou fortalecimento. Seja uma bênção para alguém.   

5. A lição de guardar-se para não perder as vitórias futuras (Josué 6:17-19): 

A última lição mostra que ser vitorioso, não é garantia de que continuaremos a viver 

vitórias. Aqui vemos que o Senhor inclui entre as lições a vitória e uma advertência, 

aquela seria a primeira conquista, por isso o Senhor determinou que as primícias 

seriam Dele primeiro. Em todas as batalhas antigas os despojos de guerra 

pertenciam aos soldados, mas no caso de Jericó tudo pertenceria ao Senhor, seria 

dedicado a Ele. Eles deveriam entender que quando desobedecemos ao Senhor e 

tentamos viver do nosso jeito só construímos desgraça. Hoje o Senhor quer que 

você se aproprie destas lições e viva a vitória que ele preparou para você. 



 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que você descobriu sobre a relação entre a prova da sua fé e o tempo de 

espera? 

b) Quais maneiras você pode participar das vitórias de Deus? Cite exemplos.  

c) Como você pode perder a bênção da vitória? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) O que você entendeu sobre fazer parte da missão? O que fazer quando o Senhor 

abre uma porta?  

b) O que você entendeu sobre ser um instrumento da promessa na vida de alguém?  

c) Cite exemplos de como perder as bênçãos do Senhor? 

3– Checagem 

Veja as lições que aprendemos hoje, onde o Senhor está construindo um futuro para você, 

só que antes que tudo aconteça Ele prova a tua fé. Ele convoca você a ser vigia que insiste 

em lembrar o Senhor das suas promessas enquanto aguardamos. Diante de você ele está 

abrindo uma porta, você é parte integrante do milagre de Deus em sua vida. Você está 

pronto para tomar posse da vitória que Ele reservou para a sua vida?  

15 MINUTOS  

 

Incentivem a sua célula de participar no nosso Ministério de Missões onde você pode 

participar como voluntário. Missões é a ação da Igreja para cumprir o propósito de 

compartilhar com mais pessoas o grande amor de Jesus Cristo, proclamando o Evangelho e 

contextualizando a sua mensagem através da evangelização em todos os lugares e do 

estabelecimento de Igrejas auto-governadas, auto-sustentadas e auto-proclamadoras. 

10 MINUTOS 

 Orem pelos pedidos de sua célula. Orem pelos missionários de nossa igreja. Orem pela 

multiplicação de sua célula e seu líder. Orem pela formação de novos líderes. Orem pelos 

enfermos de nossa igreja. Orem pelos pastore de nossa igreja e por suas famílias. Orem 

pelos planejamentos para o final de ano como o Nataleluia/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


