Roteiro para a Célula
17 a 22 de dezembro de 2018
1. Encontro - Quebra-gelo: Quais as conquistas que você quer alcançar para o próximo ano?
2. Exaltação:
3. Edificação:
O CAMINHO DE UM CONQUISTADOR – Josué 1.1-8
1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
2. "Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio
Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês.
4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas,
até o mar Grande, no oeste.
5. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei
com você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
6. "Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento
aos seus antepassados.
7. Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo
Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja
bem sucedido por onde quer que andar.
8. Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você
cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será
bem sucedido.
Perguntas de compreensão e aplicação:
1. Que desafio você tem pela frente? Existe em você algum medo tentando te limitar de conquistar
esse desafio? Como você tem lidado com isso?
2. Como normalmente você age para ter os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus?
3. Quando Deus muda um plano seu, de que forma você consegue entender e aceitar que foi Deus
que mudou?
4. Releiam os versos 6,7 – Em sua opinião qual é o valor do esforço e ânimo nas coisas do nosso dia a
dia?
5. Releiam o verso 8 – Como é a sua caminhada com relação a dedicação à Palavra de Deus? Qual
lugar ela ocupa em sua vida?
6. Qual a lição mais preciosa que você aprende com este texto de Josué? Como você pode aplicar essa
lição à sua vida?

4. Oração e Evangelização
a) Quais são as pessoas que você precisa se interessar e se envolver por elas?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) Orem pelas pessoas anotadas acima

