ROTEIRO – Base 06/09/2020
COMO VIVER AS PROMESSAS DE DEUS
# Números 23:19; Josué 23:14 #
“Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala, e deixa de agir?
Acaso promete, e deixa de cumprir?” Nm 23:19
“Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma
das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram; nenhuma delas
falhou.” Js 23:14

INTRODUÇÃO:
Promessa: Ação de prometer algo, seja falado ou escrito; é um compromisso feito.
As boas promessas nos trazem ânimo, motivação, renovo, esperança... Nascemos,
crescemos e vivemos pelas promessas que recebemos, ou seja, as promessas permeiam toda
nossa vida.
§ Você já recebeu alguma promessa?
§ Alguém já te prometeu algo e não cumpriu? Isso trouxe tristeza, decepção,
desesperança?
I.

NOSSO DEUS É DEUS DE PROMESSAS
§ Você está preparado para receber as promessas de Deus?
§ Na perspectiva bíblica, quais as condições para recebermos as promessas de
Deus? (Dt 28:1-2)

II. POR QUE É TÃO DIFÍCIL VIVER AS PROMESSAS DE DEUS?
§ Viver promessas é como viver pela fé: semear para colher. O que você tem
semeado para colher as promessas de Deus?
§ Promessa é como semente: plantamos e esperamos nascer. Como você tem
revelado sua esperança e paciência nas promessas de Deus?
III. COMO VIVER AS PROMESSAS
§ Qual promessa você ainda espera receber de Deus em sua vida?
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COMO VIVER AS PROMESSAS DE DEUS
# Números 23:19; Josué 23:14 #

INTRODUÇÃO
Promessa: Ação de prometer algo seja falado ou escrito; é um compromisso feito.
As boas promessas nos trazem ânimo, motivação, renovo, esperança... Nascemos,
crescemos e vivemos pelas promessas que recebemos, ou seja, as promessas permeiam toda
nossa vida.
• Você já recebeu alguma promessa?
• Tem promessa que você está esperando?
• Você já desistiu de esperar alguma promessa?
• Alguém já te prometeu algo e não cumpriu? Isso trouxe tristeza, decepção,
desesperança?
• Você tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu?
I. NOSSO DEUS É DEUS DE PROMESSAS.
• Na Bíblia existem milhares de promessas de Deus para Seu povo.

“Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala, e deixa de
agir? Acaso promete, e deixa de cumprir?” Nm 23:19
“Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma,
que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se
cumpriram; nenhuma delas falhou.” Js 23:14

Esses textos falam da fidelidade de Deus em cumprir as Suas promessas na vida do Seu povo.
• Existem promessas universais e individuais.
• As promessas vêm acompanhadas de condições, princípios.
II. POR QUE É TÃO DIFÍCIL VIVER AS PROMESSAS DE DEUS?
1. Porque estamos recebendo de alguém que não estamos vendo (Deus).
• Como é difícil crer no que não vemos! "Mas o meu justo viverá pela fé" Hb 10:38
2. Palavras contrárias que falamos. “A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de
usá-la comerão do seu fruto.” Pv 18:21

• A palavras têm poder de vida e de morte.
• O mundo espiritual se move de acordo com que falamos e não com o que pensamos
(tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus).
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3. O tempo da espera (o tempo de Deus não é o nosso)

“Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja
forte! Coragem! Espere no Senhor” Sl 27:13-14.

• Muitos por não conseguirem esperar, desistem e deixam de viver as promessas.
• Existem outros fatores que impedem de viver as promessas.
• Hoje o que pode estar te impedindo de viver as promessas de Deus?
III. COMO VIVER AS PROMESSAS

1. Você precisa ter uma aliança com Deus, ter Jesus como seu Senhor sendo obediente a
Sua Palavra, mandamentos.

“Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus
mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da
terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu
Deus” Dt. 28:1-2

2. Andar por fé e não por vista.
• A fé traz à existência o que não existe, o que nossos olhos não estão vendo.
"Sem fé é impossível agradar a Deus... " (Hb11:6a)

3. Ser perseverante. A perseverança é uma marca dos conquistadores.
• Vencer o tempo da espera te faz mais forte.
• "Deus usa tempo para nos construir, Satanás usa o tempo para nos fazer desistir"

“Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente recompensada. Vocês precisam
perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu; pois em
breve, muito em breve "Aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se
retroceder, não me agradarei dele". Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos
que creem e são salvos.” (Hb 10:35-39)

CONCLUSÃO
• O Senhor tem promessas para cada um de nós, e precisamos viver cada uma delas.
• As promessas vividas trazem marcas, reconhecimento para a nossa e outras gerações.

“O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as
suas promessas e é bondoso em tudo o que faz.” Sl 145:13

Pr. Wavison Salgado
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