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1ª. Mensagem da CEC / janeiro de 2021
Os segredos de uma vida bem-sucedida, Josué 3.1-6
O povo de Israel estava prestes a iniciar a conquista da terra prometida, mas existiam obstáculos que precisavam
ser superados. Para terem sucesso na conquista da terra, precisavam atender a alguns requisitos, os quais são
exemplos para nós:
I. O segredo de uma vida bem-sucedida envolve obediência a Deus e à liderança (Josué 3.1,3,4).
1. Josué foi a autoridade designada pelo Senhor, portanto, também devia ser obedecida. As instruções
eram simples, mas importantes e fariam diferença.
2. Jesus reafirma a importância da obediência: “Ele lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles
que ouvem a palavra de Deus e a praticam” (Lucas 8.21).
II. O segredo de uma vida bem-sucedida envolve disciplina (Josué 3.4). Pessoa disciplinada é aquela que possui
ou segue uma meta muito bem definida, assim como uma estratégia/planejamento para 1onquista-la. Por isso,
não mede esforços para executar todas as atividades que constam no planejamento, pois tem consciência de
que são imprescindíveis para o sucesso.
1. A meta era seguir a arca do Senhor e manter uma distância aproximada de 900 metros.
2. Por outro lado, tinha que manter a arca à vista e segui-la, pois só assim saberia por onde andar, pois
nunca tinha passado por ali.
III. O segredo de uma vida bem-sucedida é a santidade ao Senhor (Josué 3.5). Josué disse: “Santificai-vos, porque
amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós” (v 5.).
1. Quando falta a santidade, todo esforço se torna vão! É isto que aprendemos em Isaías 1.11, 17.
2. Somente aqueles que se santificarem se separando de tudo aquilo que corrompe, apresentando suas
vidas dedicadas a Ele podem ver ou fazer parte das maravilhas de Deus.
O povo ficou nas condições espirituais adequadas e experimentou as maravilhas que o Senhor fez ao seu
povo. Se colocarmos em prática esses procedimentos, experimentaremos também as maravilhas de Deus.
O que falta para você ser bem sucedido em 2021?
PROCEDIMENTOS PARA AS REUNIÕES DE CÉLULAS
1. Incentive os membros da sua célula a continuar realizando a célula familiar.
2. Mantenha contato com os membros da sua célula durante a semana através do telefone ou redes sociais visando
o encontro da célula.
3. Programe com os líderes em treinamento o desenvolvimento e participação na célula. Ore com eles.
4. Na hora da mensagem não pregue, compartilhe com todos, faça perguntas, envolva todos. Quando as pessoas
participam, elas retornam para a próxima reunião.
5. Inicie a reunião no horário.
6. Recepção/Bem-vindo
............ (3 minutos)
7. Oração inicial
............ (4 minutos)
8. Testemunhos de vitória
............ (6 minutos)
9. Louvor e adoração
............ (8 minutos)
10. Ministração da palavra
............ (21 minutos)
11. O que você vai fazer para ser bem-sucedido em 2021? ..... (7 minutos)
12. Evangelismo e Estratégia
............ (7 minutos)
13. Oração final
............ (4 minutos)
Orientações de combate ao covid19: 1. Higienize suas mãos com álcool em gel ou água e sabão; 2. Leve
consigo um pequeno frasco de álcool em gel para uso pessoal; 3. É obrigatório o uso de máscara. 4. Enquanto
estiver usando máscara, não toque na parte da frente, utilize as alças para ajustá-las; 5. Mantenha o distanciamento
entre as pessoas; 6. Evite apertos de mão, abraços, beijos e manusear objetos de outras pessoas sem a devida
higienização.

