COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: ( 04 à 09 Dez 17)

TEMA : “FAMÍLIA” * IV

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 089
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Josué 1:1-11, e 24:15

Tome posse da conquista não desista, Deus ama você e toda sua família.
INTRODUÇÃO: Quero que nesta mensagem você veja a sua família como a sua maior
prioridade (pai, mãe e filhos), não importa qual destes você seja, lembre-se apenas que o
PAI do céu te revestiu de poder, e autoridade para levar a sua casa à conquista da terra
prometida.
Líder, leia: Js 1:5; “Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida; como fui com
Moisés, assim serei contigo; nunca te deixarei, jamais te desampararei.”
Em primeiro lugar você deve receber esta palavra para sua vida: REPITA; Ninguém, nada,
me poderá resistir, todos os dias da minha vida, pois eu caminho na força e no poder de
JESUS!!! Amém. Líder, leia: Isaias 54: 17; “ferramenta alguma preparada contra ti
prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a
herança dos servos do Senhor, e essa é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor.”
Nós somos filhos de DEUS, irmãos de JESUS CRISTO, fomos criados para viver o
sobrenatural aqui na terra, e conquistar a nossa salvação, a vida eterna. O Senhor está
dizendo para você: “Assim serei contigo; nunca te deixarei, jamais te desampararei.”
Como o PAI foi com Josué, e JESUS, Ele hoje é com você. CREIA NISSO!
ELE TE ENVIA PARA CONQUISTAR O IMPOSSÍVEL.
Josué 1: 3-4: “Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como
prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a
terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo.”
Talvez para você os seus sonhos estejam distantes, mas DEUS diz, “Eu te darei a terra que
te prometi”. Haverá luta, pois antigos moradores da terra vão se levantar para guerrear,
(Heteus aqui representam os demônios que tentam nos intimidar todos os dias). Mas se
você se esforçar e fizer a sua parte, a promessa de Deus se concretizará em sua vida, e na
sua família.
Líder, leia: 2 Cr 20:17 diz “Nessa batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede
a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis.
Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco.”
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COMO SACERDOTES OU SACERDOTISAS DA FAMÍLIA TEMOS QUE TER
EM MENTE QUE SÓ CONQUISTAREMOS COM MUITO TRABALHO.
Deuteronômio 1: 21 diz “Vê, o Senhor, o teu Deus, te deu esta terra. Sobe e toma posse
dela como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes”..”
Sobe, toma posse dela. Mateus 11:12 diz: “O reino dos céus é tomado à força, e pela
força se apoderam dele.” Neste texto Jesus nos orienta quanto a tomarmos uma atitude
ofensiva nas batalhas espirituais. A expressão “pela força” dá a ideia de perseverança,
determinação e ousadia.
Se você quer a sua benção, saiba que Deus vai exigir de você esforço.
Josué 1: 6 “Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra
que jurei a seus pais lhes daria.”
O Senhor só honra os que se esforçam, o nosso Deus não premia preguiçosos.
Jesus quer um povo ousado e resoluto (determinado em seus objetivos), pois a vitória
conquistada na cruz é nossa também. Ele despojou, isto é, tirou as armas dos principados e
autoridades malignas, e triunfou sobre eles na cruz.
CONCLUSÃO: Deus, como fez a Israel, tem empenhado grandes promessas e deseja que
alcancemos também a nossa terra prometida. E o melhor de tudo isto é que, de fato,
podemos alcançar as promessas de Deus, Josué diz 1: 10-11; “Então Josué deu ordem aos
príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo:
Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que
entreis a possuir a terra que vos dá o SENHOR vosso Deus, para a possuirdes.”
DEUS prometeu, e ELE quer levá-lo por um caminho sobrenatural, mas você vai ter que
subir, e isso é uma indicação que haverá investidas malignas, pois quem habita na parte de
cima são Heteus, e eles não irão entregar a terra pacificamente, então você precisa se
esforçar, ter bom ânimo, ser muito corajoso, não se desviar para lado nenhum, e não se
separar da Palavra de Deus, assim conquistará a terra prometida à você e a sua família.
Agora que você tomou posse do que é seu, da sua família, ......., da terra prometida,
pelo SENHOR: Então diga em alta voz, para todos ouvirem:
“EU E A MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR”
Deus abençõe você e sua família!!!
Pastor Rui Mendes Faria
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