
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  
 

ROTEIRO – Base 24/04/2022 
 

PREPARANDO-SE PARA CONQUISTAR A PROMESSA 
# Josué 5:13-15 # 

 
“E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou; e eis que se pôs em pé diante dele 
um homem que tinha na mão uma espada nua; e chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos, ou dos nossos 
inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do SENHOR. Então Josué se prostrou com o 
seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do 
Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.”  
 

INTRODUÇÃO: 
Depois de 40 anos o povo de Israel chega à terra prometida. Neste contexto, Deus 

estabelece as diretrizes para a grande conquista. Parecia o melhor momento para iniciar os 

combates, vencer o inimigo e possuir a terra. Mas os planos de Deus são mais elevados que os 

nossos. A vitória viria de Deus e não do exército. Por isso, hoje vamos refletir sobre como 

devemos nos posicionar para conquistarmos as promessas que Deus tem para nós.  

 
• PRECISAMOS RENOVAR NOSSA ALIANÇA COM O SENHOR. 
 

• Arrependimento é um ato de renovação de aliança. Qual a diferença entre 
remorso e arrependimento? 

• Como você pode se preparar para receber algo que Deus te prometeu?  
 
• PRECISAMOS TER CONVICÇÃO QUE AS PROMESSAS DE DEUS SÃO FIÉIS E 
VERDADEIRAS. 

 

• Você já tomou uma decisão importante baseado em uma promessa de Deus 
e recebeu o que Ele havia prometido? Compartilhe!  

• Como a falta de convicção atrapalha nossa fidelidade e obediência a Deus? 
 

 

CONCLUSÃO: 
Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele espera de nós um coração arrependido e 

obediente, que confia em seu caráter e fidelidade, para que vivamos as promessas que ele tem 

para nós.  

Pr. Sebastião Brito 


