
  

CÉLULA 01/2022 

 

QUEBRA GELO 
 

Estamos começando a nossa primeira célula do Ano 2022, com o tema: Território de Promessas. E 
a nossa pergunta é: Cite um dos territórios que neste ano você quer conquistar e por quê? 

 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: TERRITÓRIO DA PROMESSA 

Js 5:8-12 
 

A promessa de Deus, a seu povo, sempre foi uma “Terra que mana leite e mel”, porém eles 
estavam escravos no Egito há mais de 400 anos. Deus os tirou, sua mão forte, levando pelo 
caminho do deserto, e lá os sustentou por 40 anos com maná e codornizes, todos os dias. (Ex 16) 

Mas, pisando o pé no território da Promessa, e comendo da novidade da terra, o “MANÁ” PAROU 
DE CAIR DO CÉU. 

Josué 5:11-12 “Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa; pães asmos e cereais 
tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, 
cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel; mas, naquele ano, comeram das 
novidades da terra de Canaã.”.  
 

O que chama atenção é que enquanto eles estavam no deserto, lugar que é impossível plantar e 
colher, Deus enviava provisão todos os dias, mas no momento que entraram no território das 
promessas, e comeram das delicias e novidades da terra, o maná cessou. 

 
Nós já chegamos no ano de 2022, e precisamos tomar o “território das promessas”, mas para 

muitos o perigo é continuar olhando para cima, querendo que Deus mande o maná, sem ter 
atitude de ir a luta, e começar a plantar e colher do território abençoado que Deus nos colocou.  

 
Quais são os territórios que você precisa tomar posse? 
- Uma família feliz em paz e vivendo da harmonia.  

- Uma casa própria para morar. Mateus 8:20 “E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do 
céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça”. 
- Um emprego de honra. 
- Uma faculdade. 

- Uma vida saudável: corpo, alma e espírito. 
- E muitas outras conquistas.  
 



Lembre-se: Salvação, vida eterna vem por meio da fé, mas tomar posse do território da 
promessa é uma questão de fazer a coisa certa, da maneira certa. Não podemos aceitar estar na 

terra e não tomarmos posse dela. 
 

Por que Deus fez o povo lutar por território? Porque o que não custa nada, não vale nada. 
 

No território havia pessoas? Sim.  
Um dos nomes Deus é “Senhor dos Senhores”. A palavra “senhor” significa dono. Deus é o dono 
de tudo, e sendo dono dá o que é Dele pra quem Ele deseja. Sabendo que os povos que viviam 

na terra, eram povos incrédulos e inimigos do seu povo, Deus os deu aquela terra.  
 

Algumas lições 
 
1) Deus não faz milagre o tempo todo. 

Josué 5:11-12 “Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa; pães asmos e cereais 
tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, 
cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel; mas, naquele ano, comeram das 
novidades da terra de Canaã.”.  
Há momentos que, estando em território de deserto, nossa única esperança é um milagre, mas 
pisando o pé no território das promessas, precisamos arregaçar as mangas e ir a “lutar”, 
plantando coisas boas para colher bons frutos. 

 
2) O que nos impede de tomar posse do território das promessas, é coragem de lutar.  

Josué 1:9 “Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque 
o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que andares”. 
Deus que nos conduz para o território das promessas e nos dá um decreto de vitória, não 
podemos mais ficar parado com medo do inimigo da terra. 
Este é o ano no qual vamos avançar, sairemos do discurso e iremos para a prática. 

Lembre-se: Se continuarmos a fazer sempre as mesmas coisas, os resultados sempre serão os 
mesmos, mas se fizermos o que nunca fizemos, vamos alcançar o que nunca alcançamos.  

 
3) O que nos impede tomar posse do território? Tem pessoas que estão carregando o 

mesmo pecado, de forma que a família continua destruída, a vida destruída, e tudo não passa de 
um tempo perdido.  É preciso mudanças radicais dos hábitos prejudiciais. 
 

4) O Deus que faz maná cair do céu é o mesmo que abençoa a nossa colheita.  
Josué 5:11-12 “Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa; pães asmos e cereais 
tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, 
cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel; mas, naquele ano, comeram das 
novidades da terra de Canaã”. 
O maná cessou, mas não a colheita. Deus abençoou as obras das mãos dos israelitas. 
Deus jamais deixará seu povo a mercê da própria sorte. Quando o impossível bater à porta, Deus 

fará o impossível. Quando possível estiver em suas mãos, Deus abençoará a obra de suas mãos. 
 

5) Deus sempre tem muito mais do que você já conquistou.  
Josué 13:1 “Era, porém, Josué já velho, entrado em dias; e disse-lhe o SENHOR: Já estás velho, 
entrado em dias; e ainda muitíssima terra ficou para possuir.”.  
Deus não quer que deixemos nada daquilo que é promessa para nossas vidas pra trás, Ele quer 
que todas sejam alcançadas.  

 
Conclusão: Quem sabe chegou o tempo no qual precisamos deixar de olhar para o céu e esperar 

cair o maná, e arregaçar as mangas, mas com ajuda de Deus para lutar e tomar posse do 
território da promessa no qual nos colocou.  



Lembre-se: O território das promessas é o presente de Deus para nossa vida, só precisamos ter 
atitude de ir e abrir o pacote. 

______________________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

1 Crônicas 29:5-18 - Ninguém é tão pobre  que não tenha nada a oferecer a Deus. 

_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 22/01 – Vigília a partir das 22h 

Dia 23/01 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

Youtube (MDP12 Oficial). 

Dia 29/01 – Formatura às 19h (por favor, informar o nome completo até o dia 24/01 dos 

discípulos que irão participar)  

_______________________________________________________________________________  

 

  AVISOS IMPORTANTES 

 

- É obrigatório o uso de máscara durante todo o culto, cobrindo a boca e o nariz. 

- No momento não estamos com nenhuma campanha de arrecadação de roupas na Igreja, 

portanto solicitamos não trazer roupas para doação, pois não temos onde guardar. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 
- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


