Quando Moisés estava próximo de sua partida, Deus lhe revelou que
Josué deveria assumir a liderança do povo para levar a nação de Israel
à conquista da Terra Prometida (Deuteronômio 1:38). Moisés morre,
acontece um luto de 30 dias e agora chega o tempo do povo de Deus
agir. Josué estava diante do povo e alguns pensamentos bombardearam
a sua mente: “Moisés falava face a face com Deus. No tempo de Moisés
houve revolta, dúvida, incredulidade, murmuração. Como será?”
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CONQUISTANDO NOSSA GERAÇÃO – SEMANA I
Texto Bíblico: JOSUÉ 1.1-9
Aprendemos na Bíblia que há pessoas específicas para cada fase da
conquista, por exemplo:
1) Abraão foi iniciador de uma raça.
2) Isaque foi o gerador de Jacó.
3) Jacó gerou os doze que seriam as 12 tribos e unidos formariam a
nação de Israel.
4) José foi usado por Deus para preservar a raça.
5) Moisés foi o libertador que tirou o povo do Egito.
6) Josué foi o conquistador que levou o povo a entrar na Terra
Prometida
Quem era Josué?
Josué era príncipe da casa de Efraim, também conhecido por Oséias
(Números 13:8,16). Desde que Josué saiu do Egito, Deus começou a
trabalhar em sua vida levando-o a um treinamento especial, pois Deus
tinha um chamado para ele.
1) Josué foi treinado a buscar a presença de Deus (Exodo 24:13),
2) a permanecer na presença de Deus (Exodo 33:11),
3) a guerrear (Exodo 17:9) e
4) a exercitar a fé (Números 14:6-9).

Ele tinha uma missão: Conquistar a terra e isto implicaria em muita
luta e oposição de poderosos inimigos. Era uma nova etapa em sua vida.
Ele próprio agora tinha que ouvir a Deus e receber as estratégias.
Neste momento Deus fala! Vamos observar o que Deus fala (Isto se
aplica a nós)
1) Levanta-te agora (Josué 1:2)
Rompe com o passado! Chegou o tempo de agir, chegou o tempo de
assumir a função para a qual você foi treinado!
Muitas vezes queremos ficar na dependência dos outros, pois é um
caminho mais fácil. Deus nos chama porém, ao lugar da intimidade com
Ele, onde vamos ouvir a Sua voz, onde vamos ter nossa experiência de
falar face a face com Deus.
2) Atravessa este Jordão (Josué 1:2)
A conquista envolve luta!
Não olhe para os obstáculos, mas para Mim!
Vou te dar todas as estratégias para vencer as dificuldades!
Nesta época o Rio Jordão estava cheio e aos olhos humanos era
impossível passar com uma grande multidão. Em Josué 3:16,17
encontramos a estratégia que Deus deu para a travessia do Jordão.
3) Esforça-te e tem bom ânimo (Josué 1:6,7,9)
Por três vezes vamos encontrar esta ordem e Deus estava dizendo: "Eu
faço a minha parte mas a sua parte, você tem que fazer". Lembre-se que
milagre é provocado!
“Esforça-te” fala de:
 Vida disciplinada (leitura, estudo da Palavra e oração)
 Comunhão com Deus
 Vida de santidade
 Aprender a usar o tempo (não desperdiçar o tempo)
 Mente renovada
 f) Emoções saradas
“Tem bom ânimo” fala de:




Estou contigo para te ajudar!
Quando parecer difícil, não desanime, prossiga, caminhe, Eu te
ajudo!

Se entregue sem reservas ao Senhor e conquiste sua família, seus
amigos, seus vizinhos e seus colegas para Jesus. Que possamos abrir
novos GCEM's, pois são a estratégia de Deus para esta hora.

É fundamental obedecer a Palavra (Josué 1:8)
Falar a Palavra, meditar na Palavra todo dia.

AGENDA JUNHO - 2018
10 A 13
JUNHO
8 A 11
JULHO

CONQUISTANDO NOSSA GERAÇÃO – SEMANA II
Texto Bíblico: JOSUÉ 1.1-9

SEMANA DO CLAMOR

As promessas de Deus para Josué e Israel (Isto se aplica a nós)
1) Te dou a terra (Josué 1:3)
Deus estava garantindo a vitória. Em outras palavras: “Se você seguir as
minhas estratégias você terá a vitória garantida.”

RESOLUÇÃO DE
TODA MULHER

2) Ninguém te poderá resistir (Josué 1:5)
“Te dou autoridade sobre os teus inimigos. Não importam quantos
sejam, você vencerá e conquistará a terra!”

CAMPEONATO DE
FUTEBOL

Conclusão
Deus nos chama a romper com o passado, mas para isso precisamos
olhar para Ele e tirarmos os olhos dos obstáculos. É fundamental fazer
a nossa parte, estando convictos de que Ele está conosco.Neste tempo
em que somos chamados pelo Senhor para mudarmos a história de
nossa nação trazendo o Reino de Deus ao Brasil, Deus nos ordena a ter
coragem para a conquista, sabendo que desde estamos sendo treinados
para esta hora! O Senhor nos diz: “Levanta-te, passa este Jordão,
porque tu farás este povo herdar a terra!”
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Segundas às 19h30
Templo

Sítio Recanto Central
INFO: +55 31 3384-3915
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JUNHO

Sábado às 19h30
Sítio Spiazzi’s
INGRESSOS: R$ 25,00

JANTAR CASAIS
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Sábado às 20h
FAZENDA VIGANÓ
INFO: +55 31 3384-3915

HOMENS EM FOCO

18
JUNHO

FESTA JUNINA
ADOLESCENTES

3) Não te deixarei, não te desampararei (Josué 1:5)
Deus garante Sua companhia e amparo. Ele estava dizendo: ”Assim
como fui com Moisés, serei contigo para te dirigir, para te consolar,
para te fortalecer, para te animar.”
4) Se me obedecer, você terá sucesso na conquista (Josué 1:8)
A obediência atrai a benção, mas a desobediência atrai a maldição. É
uma questão de escolha!

Domingo às 10h, 17h e 19h
Segunda a quarta
7h, 15h e 19h30
Templo

CULTO MULHERES
ENCONTRO DA
FAMÍLIA

Segunda às 19h30
Templo

23
JUNHO
30
JUNHO

Segunda às 17h
Templo
Sítio Recanto Central
INFO: +55 31 3384-3915

MEU COMPROMISSO DE ORAÇÃO
Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os
membros do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

SEGUNDA| 20H

TERÇA | 15H

QUARTA | 19H30

SEXTA | 20H

SÁBADO | 20H

DOMINGO | 9H

DOMINGO
10H, 17H E 19HH

MULHERES
INTERCESSORAS
Anexo
Administrativo

TARDE DE
MILAGRES
Templo

NOITE DA UNÇÃO
Templo

ADOLESCENTE
CENTRAL
Templo

MOCIDADE
CENTRAL
Templo

ESCOLA BÍBLICA
Templo
Anexo
Administrativo

CULTO DA FAMÍLIA
Templo

