
ASSUNTO DA SEMANA: Deus de Promessas  

Curitiba, 29 de novembro de 2020 

 

Objetivo do encontro: Lembrar que Deus cumpre todas as suas promessas feitas aos seus filhos. 

 

Para o líder: Esse é um tempo de encorajamento para todo o grupo, pois Deus não paralisou frente 

à pandemia. Ele continua no controle e pronto a cumprir suas promessas.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

A proposta é que cada participante conte rapidamente uma situação engraçada de promessa que fez 

para alguém e não conseguiu cumprir e o porquê não conseguiu. Deus promete e vai cumprir em sua 

vida.  

 

 
20 MINUTOS 

1. Deus de promessas.  

2. Leiam Salmos 145: 10-15. Qual versículo que mais chamou atenção e porque?  

3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 

4. Toda sorte de bênçãos.   

RESUMO DA MENSAGEM 
Pr. Matheus – DEUS DE PROMESSAS – Js 21: 43-45 e Js 23:14-16 

 
INTRODUÇÃO – Como ser humano por diversas vezes falhamos em cumprir promessas, seja como 
filhos, como namorados, cônjuges e até como pais. Sempre há possibilidade de falhar por diversas 
situações. Já Deus sempre cumpre suas promessas. E esses textos revelam essa fidelidade de 
Deus, por isso precisamos crer que: 
 

I. DEUS CUMPRIU E AINDA CUMPRE SUAS PROMESSAS: Foi assim com Josué, 
quando Deus disse para ser forte e corajoso, pois estaria com ele; Foi assim com Moisés 
ao dizer que daria uma terra que mana leite e mel; Foi assim com Abraão quando 
promete abençoar sua descendência; e Deus tem promessas para você. Promessas de 
aliviar a carga, de ter cuidado de você, promessa de que a alegria virá pela manhã, que 



estará conosco até a consumação dos séculos. Nele temos a promessa da salvação e 
ainda Ele promete nos ajudar, por isso não precisamos temer 
Quais são as promessas que o Senhor já te fez? Como foi?  
Você já teve promessas cumpridas em tua vida? Compartilhe uma. 

 
II. O TEMPO DE DEUS NÃO FALHARÁ: É importante lembrar que o tempo de Deus não 

está condicionado ao nosso tempo ou à nossa vontade. Isso aconteceu com Abraão que 
esperou 25 anos pelo filho prometido por Deus. Às vezes nesse processo de espera 
ficamos em dúvida, pensamos ter sido um equívoco porque estamos olhando para o 
tempo e não para a palavra de Deus. Precisamos aprender a esperar! Não adianta 
tentarmos dar um jeitinho, pois pelo próprio exemplo de Abraão, pode ter certeza que 
não dará certo. 
O que podemos aprender sobre esperar em Deus em Tiago 5:11? 
Há quanto tempo você espera pelo cumprimento dessas promessas?  
Compartilhe como tem sido essa espera. 
 

III. LUTAS VIRÃO ATÉ QUE SE CUMPRAM AS PROMESSAS: Lutas e diferentes 
situações virão, mas independentemente do tempo das lutas, o Senhor é fiel e suas 
promessas não falham. Ele é sempre fiel! Em tempos difíceis devemos nos apegar às 
promessas de Deus, com firme esperança do seu cumprimento. Não perca a fé, continue 
lutando! 
Quais são as lutas que estão presentes nesse tempo de espera do cumprimento da 
promessa de Deus na tua vida? 
Leia Isaías 40:31 e Salmo 37:34 e digam o que podemos esperar de Deus mesmo 
em tempos de lutas. 

 
CONCLUSÃO – Se existe promessas de Deus para a tua vida, permaneça firme! Ele cumpriu no 
passado e ainda cumpre hoje na tua história, independentemente do tempo e circunstâncias. 
 
Checagem 

a) Como está sendo o teu tempo de espera do cumprimento das promessas do Senhor na tua vida? 

b) O que você precisa rever no teu processo de espera?  

c) Se está faltando lapidação do Senhor, peça a Ele o discernimento para que cresça em 

santificação.  

 

15 MINUTOS  

 Pense em alguém que há tempos você está prometendo um café ou almoço e até hoje não 

conseguiu cumprir. Talvez seja aquela pessoa que está precisando de alguém para caminhar junto 

na fé. Nesse momento de pandemia te encorajamos a combinar um café virtual, cada um na sua 

casa, mas cada um com um café ou chá, para uma boa conversa sobre esse Deus de promessas. 

Vamos lá? 

 

 

 



10 MINUTOS 

Vamos orar para que os que esperam o cumprimento das promessas do Senhor estejam sensíveis à 

Palavra do Senhor e para que Suas promessas possam se cumprir à risca. 

Também vamos orar para que todos busquem estar no centro da vontade de Deus e Seus planos se 

cumpram em sua vida.  

Também vamos apresentar ao Senhor aqueles que estão vivendo o cumprimento da promessa para 

que desfrutem desse tempo com sabedoria e agradando ao Senhor em tudo. 

Vamos orar para os pedidos da célula e por nossa igreja. 


