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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1. Você já conquistou algo importante em sua vida? Qual foi a 

sensação? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um 

cântico ou colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Josué 13.1 

 

No texto lido como base, Deus chega a Josué quando este já estava velho e diz: "Você já está velho, e ainda 

há muita terra para ser conquistada”. Mesmo alcançando muitas conquistas em sua vida, Josué não conseguiu 

conquistar toda terra que Deus tinha preparado para ele e seu povo. As bênçãos que Deus tem reservada 

para nós são inesgotáveis. Em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Por isso, hoje vamos aprender 

com Josué três segredos daqueles que conquistam: 

 

1. Eles têm um coração de SERVO (Êxodo 24.13 – 1ª Pedro 5.5). Este é primeiro segredo de um homem de 

Deus que vive uma vida de conquista. A primeira vez que o nome de Josué aparece na Bíblia, Ele já é 

identificado como servo de Moisés. Josué descobriu cedo o segredo de um conquistador. Muitas pessoas têm 

dificuldades de se sujeitar no trabalho, na igreja, na família, e infelizmente seu coração soberbo e orgulhoso o 

impedem de viver em conquista. Como suas palavras, como você define uma pessoa humilde? 

 

2. Eles combinam TRABALHO e FORÇA (Números 14.6-10 – Provérbios 12.14). Não basta só trabalhar 

tem que ser esforçado. Um conquistador é alguém que não mede esforço para conquistar. O povo de Israel 

queria herdar a terra prometida, mas não queria lutar, se esforçar, trabalhar. Precisamos entender que o 

trabalho e o esforço são princípios de Deus para conquistarmos, porém jamais poderemos permitir que o 

trabalho ou fruto do trabalho nos afastem de Deus e Sua obra. Muitas pessoas não conquistam por falta de 

trabalho e esforço, outras acabam se afastando de Deus por causa de trabalho. Qual a sua opinião sobre isto? 

 

3. Eles ANDAM com Deus (Êxodo 33.11 – Josué 1.8). Josué, desde sua mocidade, andava pertinho de Deus. 

Quando Moisés subiu ao monte para receber a Lei, Josué estava ao pé do monte. (Êxodo 32.15-17) Ele não se 

afastava de Deus, tinha prazer em meditar na Palavra de Deus. É triste saber que muitas pessoas estão 

interessadas em uma vida de conquista, porém não têm prazer em caminhar fielmente com Deus. Em sua 

opinião, o que mais nos atrapalha de andar pertinho de Deus? 

 

CONCLUSÃO: Jesus já conquistou tudo o que precisamos na cruz do Calvário. Precisamos nos entregar a Ele 

a cada dia, mas, também, precisamos fazer a nossa parte como Josué fez, andando em humildade, 

trabalhando duro e se esforçando para conquistar, e o mais importante, andar pertinho de Deus, confiando 

em sua infinita graça! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, 

servindo-a nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1. Em dezembro não haverá TADEL, mas fique atento porque teremos a 

nossa Festa das Células. Todos Juntos no Mesmo Lugar!!! 


