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6ª CAMPANHA DE JEJUM DE 2016 – INTRODUÇÃO
CONHECENDO AS PROMESSAS DE DEUS.
TEMA:O QUE DEUS PROMETE, ELE CUMPRE
Textos: Números 23.19; Hebreus 10.23


Introdução: A palavra “promessa” no dicionário Aurélio significa: Ato ou efeito de prometer,
oferta, dádiva, compromisso, voto ou juramento.
 Deus sempre cumpre a suas promessas. Deus nunca se retrata ou altera a suas promessas.
A Bíblia diz em Salmos 89.34 “Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus
lábios.”
 Ele cumprirá cada promessa que fez. Isto significa que Ele efetuará tudo o que propôs.
“RAZÕES PORQUE DEUS CUMPRE AS SUAS PROMESSAS”:
I - PORQUE DEUS É VERDADEIRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.



“Deus não é homem para que minta…” (Nm 23.19a).
Deus é perfeitamente fiel as suas promessas e aos seus mandamentos. (Sl 33.4).
Sua integridade moral é sua característica pessoal permanente. (Sl 119.160).
Tudo quanto Deus nos revelou é a mais absoluta verdade.
Ele é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo quanto diz e faz.
Tudo quanto ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento de suas promessas, é a
garantia definitiva de que ele cumprirá tudo o que prometeu.

As escrituras Sagradas dizem:
1. – “… Deus não é homem para que minta…” (Nm 23.19).
2. – “… Seja Deus verdadeiro, e mentiroso, todo homem…” (Rm 3.5).
3. – “… e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a
vida eterna.” (1Jo 5.20).

II- PORQUE DEUS É FIEL
1. Deus é fiel. Ele é absolutamente digno de confiança; as suas palavras não falharão. Ele é
fiel na sua natureza e nas suas ações. O Senhor comprova a sua fidelidade ao cumprir as
suas promessas.
2. A fidelidade é uma perfeição em Deus pela qual Ele é fiel à sua Palavra e a todos os Seus
concertos. Ele nunca quebra um contrato consigo mesmo nem com Suas criaturas. O que
Ele propôs, isto fará, e o que prometeu, isto executará.
3. – “Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a
misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos.” (Dt
7.9).
4. – “… Deus é fiel, e não há nele injustiça.” (Dt 32.4).
5. – “Eis que vou, hoje, pelo caminho de toda a terra; e vós bem sabeis, com todos os vossos
corações e em vossas almas que nem uma só palavra de todas as boas coisas que falou
de vós o Senhor, vosso Deus; nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram.” (Js 23.14).
6. – “… nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de
Moisés, seu servo.” (1Rs 8.56).
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7. – “… a fidelidade do Senhor subsiste para sempre…” (Sl 117.2).
8. – “Disse o Senhor a Jeremias: … eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.” (Jr 1.12).
9. – “Fiel é o Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso
Senhor.” (1Co 1.9).
10. – “Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.” (1Ts 5.24).
11. – “Retenhamos firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é o fez a promessa.” (Hb 10.23).
III – PORQUE DEUS É IMUTAVEL
1. Deus é imutável, isto é, Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos
seus propósitos para a raça humana.
2. Deus é imutável. Isso significa que ele não muda, não é instável, não é incerto, não é
inconstante Ele é imutável em Seu Ser e Caráter.
3. Deus é imutável em suas promessas. “Deus não é homem, para que minta; nem filho do
homem, para que se arrependa…” (Nm 23.19). Uma vez tendo prometido algo, Deus não
será infiel a essa promessa. Deus nunca muda de ideia nem se arrepende do que faz.
4. A Sua imutabilidade, faz com que as suas promessas permaneçam firmes, trazendo assim
a nós segurança e esperança.
5. – “E disse Deus a Moisés: Eu Sou o Que Sou…” (Êx 13.14).
6. – “Eles perecerão, mas tu permaneces; todos eles envelhecerão como uma veste, como
roupa os mudarás, e serão mudados. Tu porém, és sempre o mesmo, e os teus anos
jamais terão fim.” (Sl 102.26,27).
7. – “Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.”
(Ml 3.6).
8. – “… é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” (Hb 13.8).
9. – “Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em
quem não há mudança nem sombra de variação.” (Tg 1.17).
IV – PORQUE DEUS TEM TODO PODER E JAMAIS FALHA
1. Deus é infinitamente onipotente, não tendo o mínimo de possibilidade de que Ele possa
falhar, pois se tratando de Jeová sempre haverá a perfeição, além do que a carta do
Apóstolo Paulo aos Romanos 9.6, diz que a Palavra de Deus não falha.
2. Infalibilidade é a característica de quem ou do que, nunca falha, nunca erra, de quem é
perfeito, quem é auto-suficiente, enfim de quem é infalível.
3. Ele é infalível! Deus nunca falhou, não falha e jamais falhará! As promessas de Deus
nunca falham. As promessas do Senhor são infalíveis.
4. – “Haveria alguma coisa difícil ao Senhor?” (Gn 18.14).
5. – “Ah! Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com teu
braço estendido; coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa.” (Jr 32.17).
6. – “Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos.” (Jó
42.2).
7. – “No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada.” (Sl 115.3).
8. – “Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa escapar das mãos;
operando eu, quem impedirá?” (Is 43.13).
9. – “… mas a Deus todo é possível.” (Mt 19.26).
10. – “… porque para Deus todas as coisas são possíveis.” (Mc 19.27).
11. – “Porque para Deus nada é impossível.” (Lc 1.37).
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12. – “Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo
que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.” (Ef 3.20).
6ª CAMPANHA DE JEJUM DE 2016 – PRIMEIRO DIA
CONHECENDO AS PROMESSAS DE DEUS.
TEMA: AS PROMESSAS DE DEUS PODEM ESTAR CONDICIONADAS AOS ATOS DO
HOMEM
Textos: II crônicas 7:14 e João 15:7


Introdução




O Novo Testamento tem 1.104 promessas;
O Velho Testamento tem 7.706. Isto significa que sete em cada oito promessas são encontradas no Antigo
Testamento.
Isaías, Jeremias, e Ezequiel têm mais de 1.000 promessas cada um, ou 3.086 nos três, e, ou, mais de 1/3
(35%) das pro-messas da Bíblia.
A maioria delas é de natureza profética. Exemplo: "Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe
chamará Emanuel", Is 7.14.
Dos 66 livros da Bíblia, só a Epístola de Paulo a Tito não tem promessas.
Dezessete outros livros contêm menos de dez promessas em cada um. Mesmo um livro importante como
Efésios só tem 6 promessas.






Muitos versículos têm mais de uma promessa
 04 promessas: Isaias 40:31
1) renovarão as suas forças;
2) sobem como asas como águias;
3) correm e não se cansam;
4) caminham e não se fatigam.
 05 promessas: Isaias 51:6
1) os céus desaparecerão como fumo;
2) e a terra envelhecerá como um vestido;
3) e os seus moradores morrerão como mosquitos;
4) mas a minha salvação durará para sempre;
5) e a minha justiça não será anulada.





O capítulo com maior número de promessas é Deuteronômio 28. As 133 promessas ali
contidas referem-se às bênçãos e maldições que Deus prometeu aos israelitas em Canaã,
dependendo da obediência ou desobediência às suas ordens.
Outro capítulo semelhante é Levítico 26, que contém 94 promessas, 3/4 de todas as
promessas do livro.
O Salmo 37 possui praticamente uma preciosa promessa em cada versículo

OBSERVAÇÕES REFERENTE AS PROMESSAS DE DEUS
A Bíblia é um livro de promessas, elas podem ser classificadas como promessas “condicionais” e
“incondicionais”.
Exemplos:
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1º - Promessas Incondicionais: São aquelas que acontecerão independente de quaisquer
circunstâncias ou ações humanas ex: (Jo14.1-3 na casa de meu pai). Isso vai acontecer
independente de qualquer coisa.
Garantia: (Lc 21.33) Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
2º - Promessas Condicionais: São aquelas que estão condicionadas a algum tipo de proposta
ou ações humanas. Exemplos:
2-1 - (Jer 29:13) - E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso
coração.
2-2 – (Jo 15.7) - Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo
o que quiserdes, e vos será feito.

Condições impostas por Deus na promessa de 2Cr 7.14.
 Bençãos Condicionais
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e
sararei a sua terra”. (2Cr 7. 14).
 1ª Condição: “Se Humilhar”
Israel sempre visto por Deus como um povo obstinado teimoso (Ex 33.3; 33.5; 34.9).
Obs. Se humilhar aqui é reconhecer a sua fragilidade e total dependência de Deus, se render a
Ele, se entregar sem esboçar nenhuma reação, significa literalmente “abaixar a cabeça”. Ex: (Lc
18.10-14). Fariseu e o publicano (Tg 4.5,10; 1Pe 5.5,6).
 2ª Condição: “Orar
Orar e falr com Deus Mt 26;41 tg. 5;13 ef; 6;18
Buscar a minha face”
Deus não se acha por acaso, Deus se acha quando se busca! (Jr.29.13; Is 55.6) Veja o exemplo
da igreja primitiva (At 2.42).
 3ª Condição: “Se converter dos maus caminhos”
Definições: se converter significa inverter a rota.
Conclusão: Em se tratando de promessas condicionais, se o homem está disposto a aceitar e
obedecer às propostas (condições) de Deus, então Deus cumprirá suas promessas na sua vida.




1ª - Ouvira dos céus
2ª - Perdoará os seus pecados
3ª - Sarará a sua terra”.

3º - As promessas de Deus estão atreladas a uma condição:
Elas só se aplicam àqueles que trilham os caminhos da obediência. É só lermos Deuteronômio
28 que entenderemos que o Senhor estabeleceu um trilho por onde devemos caminhar para
recebermos dele todas as suas bênçãos. Leia Dt 28:1 . Se eu não andar nos trilhos da
obediência em alguma área da minha vida, não adianta profetizar na vida do meu irmão, e muito
menos reivindicar o cumprimento de alguma promessa. Será inútil. Deus não se deixa levar por
momentos de emoção e nem está sujeito ao que os pregadores dizem que não esteja de acordo
às Escrituras;
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Bençãos Condicionais
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e
sararei a sua terra”. (2Cr 7. 14).
4º- As promessas de Deus se cumprirão no Kairós.
Não é a força da nossa reivindicação, nem nossas reuniões proféticas que farão Deus se
apressar em cumprir o que Ele prometeu - At 7:17.
5º- Não é tudo o que achamos que temos direito que Deus terá que fazer como se Ele
tivesse prometido:
Falamos tanto em promessas de Deus, mas nos esquecemos que nos perguntar: Quando foi
mesmo que Deus me fez esta promessa que eu vivo afirmando que estou esperando pelo seu
cumprimento? –
Deus não tem compromisso com a palavra que não saiu da boca dEle - Jr 14:13; Jr 14:14 ;
I - PROMESSAS DE DEUS PARA A VIDA MATERIAL/FINANCEIRA
1. Salmos 112:1-3 - "LOUVAI ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que teme ao
SENHOR, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra;
a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua
justiça permanece para sempre".
2. Eclesiastes 5:19 - "E a todo o homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu
poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus".
3. Deuteronômio 28:1-13.
II - PROMESSAS DE DEUS EM RELAÇÃO A NOSSA SAÚDE
1. Êxodo 15:26 - "E disse: Se ouvires atento a voz do SENHOR teu Deus, e fizeres o que é
reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos
os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito; porque eu
sou o SENHOR que te sara".
2. Salmos 103:3 - "Ele é o que perdoa todas as tuas iniqüidades, que sara todas as tuas
enfermidades".
III - PROMESSAS DE DEUS EM RELAÇÃO À NOSSA VIDA SENTIMENTAL
1. Provérbios 18:22 - "Aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a
benevolência do SENHOR".
2. Provérbios 19:14 - "A casa e os bens são herança dos pais; porém do SENHOR vem a
esposa prudente".
3. Eclesiastes 9:9 - "Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os
quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade; porque esta é a tua porção nesta
vida, e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol".
4. Provérbios 5:18 - "Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua
mocidade".
IV - PROMESSAS DE DEUS PARA NOSSA FAMÍLIA
1. Salmos 128:1-6.
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2. Salmos 144:12 - "Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua
mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio";
3. Atos 16:31 - "E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua
casa".
4. Isaías 32:18 - "E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e
em lugares quietos de descanso".
V - PROMESSAS DE DEUS PARA NOSSO MINISTÉRIO
1. Êxodo 4:11,12 - "E disse-lhe o SENHOR: Quem fez a boca do homem? ou quem fez o
mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o SENHOR? Vai, pois, agora, e eu serei
com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar".
2. Isaías 51:16 - "E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da
minha mão; para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo".
3. Isaías 45:2,3 - "Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos; quebrarei as
portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as
riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o SENHOR, o Deus de Israel, que te chama
pelo teu nome".
VI - PROMESSAS DE DEUS PARA NOSSA VIDA CRISTÃ
1. Jeremias 31:1-14.
2. Isaías 12:3 - "E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação".
3. Isaías 41:1-20.
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6ª CAMPANHA DE JEJUM DE 2016 – SEGUNDO DIA
CONHECENDO AS PROMESSAS DE DEUS.
TEMA:CONDIÇÕES PARA QUE SUAS PROMESSAS SE CUMPREM EM NOSSA VIDA
Textos: Hebreus 11: 6 á 20





Introdução
Em nosso meio, às vezes é propagada a ideia de que, se Deus nos fez uma promessa, Ele
fará de tudo para cumpri-la, independentemente de nossa cooperação com Ele e de nossa
obediência à Sua Palavra.
Quem pensa assim está enganado quanto à indiferença do Senhor em relação ao nosso
comportamento. Existem diversas condições a serem observada para que Suas promessas
se cumpram em nossa vida.

I – O QUE PRECISAMOS SABER SOBRE AS PROMESSAS DE DEUS?


Para recebermos as promessas de Deus, precisamos antes:

1º - Crer que as promessas se cumprirão.
1. Se quisermos ver cumpridas as promessas de Deus em nossa vida, precisaremos ter fé,
pois sem esse firme fundamento (HB11:1),
2. não poderemos agradar a Deus (Hb 11:6).
3. Os que duvidam são como ondas do mar. (Tg 1:6-7)
2º - Acatar as condições estipuladas por Deus:
1. Para ser abençoado, ter um filho e uma descendência numerosa, Abraão teve que sair da
terra onde habitava com os seus pais (Gn12:1).
2. Os discípulos também precisaram ficar em Jerusalém até receberem a promessa do
Senhor (Lc 24:49)
II – A IMPORTÂNCIA DE ESPERAR O TEMPO DE DEUS.


Precisamos considerar dois aspectos enquanto esperamos o cumprimento das
promessas de Deus. Elas podem ser:

1º - Imediatas.
1. Dentre as promessas de Deus cujo efeito é sentido de modo imediato, destacamos a de
salvação, que também apresenta um desdobramento no futuro, com a glorificação.
2. Mas há uma condição para o seu cumprimento: precisamos confessar Jesus como Senhor
(Rm 10:13)
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2º - Tardias:
1. A promessa da descida do Espírito Santo (Lc 24:49)
2. teve o seu cumprimento na Festa de Pentecostes (At 2:1-2).
3. Contudo, se pensarmos que foi a concretização do que disse Joel (Jl 2:28), então demorou
séculos para ser realizada.
3º - Ao analisarmos as promessas feitas a dois personagens bíblicos, verificamos que
algumas se cumprem de modo imediato e que outras levam muitos anos para isso.
1. A longa espera de Abraão – Certas promessas que o Senhor fez a esse patriarca se
cumpriram no tempo de sua vida, já outras, como a posse de Canaã e uma descendência
numerosa, só foram cumpridas muitos séculos depois.
2. A perseverança de Calebe – Este esperou 45 anos para ver as promessas de Deus
concretizadas em sua vida. Em Josué 14:1-15, são descritos alguns fatos interessantes
sobre a herança de Calebe, que perseverou em obedecer ao Senhor.
III – COOPERANDO PARA O CUMPRIMENTO DAS PROMESSAS.


Durante o tempo de espera, precisamos manter-nos cultivando uma alegre e
perseverante expectativa de que aquilo que nos foi prometido já é certo.

1º - A contra partida humana.
Existem pessoas que desejam crescer e ser promovidas sem fazer esforço. Estas devem meditar
sobre a parábola dos talento (Mt 25:14-30)
2º - A valorização do que foi conquistado.
1. Deus requer nosso esforço para conquistarmos as bênçãos.
2. O Senhor sabe que o ser humano valoriza e cuida com carinho e amor de tudo aquilo pelo
que lutou.
3º - O uso do nosso potencial.
O Senhor tem propósitos definidos em nossas batalhas, entre os quais o de contarmos com a
Sua orientação, em vez de sustentar-nos em nosso escasso e iluminado conhecimento.
4º - A luta pela posse da Terra Prometida.
1. Deus fez uma promessa a Abraão (Gn 12:1-2)
2. deu-lhe um filho 25 anos depois (Gn 21).
3. Contudo, ele não obteve a posse de Canaã; apenas peregrinou nela, assim como os seus
descendentes Isaque e Jacó (Hb 11:9-10).
4º - Até que a promessa de entrar na Terra Prometida se cumprisse, o povo teve que lutar.
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1. Foram libertos da escravidão egípcia;
2. Tiveram de espionar a Terra Prometida;
3. Tiveram de empreender inúmeras viagens;
4. Tiveram de esforçar-se para conquistar a terra;
5. Tiveram de meditar na Lei do Senhor;
IV – COMO SE DÁ O CUMPRIMENTO DAS PROMESSAS?


O cumprimento das promessas se dá por etapas visando à glorificação do Senhor;

1º - As promessas passam por Jesus.
Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim; e por ele o Amém, para a glória de
Deus, por nós (2 Co 1:20).
2º - Nem sempre Deus cumpre imediatamente as Suas promessas
Muitas vezes Senhor não cumpre imediatamente Suas promessas porque conhece a nossa
estrutura (Sl 103:14).
3º - As promessas são cumpridas para a glorificação do Senhor.
As promessas são cumpridas em nossa vida para que outras pessoas sejam também
abençoadas e o nome de Jesus seja glorificado (Ne 9:7-8)
V – Por que somos alvo de promessas?
1º - Somos abençoados para abençoar outros.
É por causa do propósito de Deus de abençoar vidas pelo nosso ministério que vidas estão onde
estão e tem sido sustentadas pelo Senhor.
2º - Somos abençoados para servirmos como canais de bençãos do Senhor.
1. Devemos abençoar o necessitado, ajudar o serviço social da igreja e a pessoa que está
enfrentando dificuldades (Pv 14:31). Deus é fiel para recompensar o bem que fazemos.
2. Sejamos gratos a Deus por todas as bençãos recebidas dEle. Comportemo-nos como
filhos amados e imitadores de Cristo, demonstrando as marcas do caráter amoroso e
misericordioso do Senhor. Façamos o que precisa ser feito para recebermos as
promessas de Deus.
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6ª CAMPANHA DE JEJUM DE 2016 – TERCEIRO DIA
CONHECENDO AS PROMESSAS DE DEUS.
TEMA: PROMESSAS DIGIRIDAS PARA CADA UM
Textos: Deuteronômio: 7: 7 a 21.


Introdução: Por um ato de amor Deus criou o homem à sua imagem e semelhança (Gn
1,26) para conhecê-LO, servi-LO e venerá-LO.
Após a queda do homem pelo pecado da desobediência a Deus, por amor ao homem Deus fez
um plano de salvação pelo qual lhe promete paz e vitória na Terra; e felicidade eterna no Reino
dos Céus.
"Deus cumpre suas promessas.
Ele revelou-se a Israel como aquele que é rico em amor e fidelidade"(Ex 34,6).
Nosso Deus "é verdadeiramente um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia para
com aqueles que O amam e observam os seus mandamentos"(Dt 7,9). "Sim, Senhor Deus, tuas
palavras são verdade"(2Sm 7,28).
PROMESSAS DE DEUS DIRIGIDAS AO HOMEM, EXPRESSAS POR SEUS CANAIS: OS
PROFETAS, O SEU FILHO JESUS E SEUS APÓSTOLOS.
I - AS PROMESSAS NAS ALIANÇAS
1. Depois da queda, Deus prometeu ao homem a salvação e ofereceu-lhe sua aliança (Gn
3,15)
2. Aliança com Noé, depois do dilúvio: "Nenhuma criatura será mais destruída pelas águas do
dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a Terra"(Gn 9,9-17);
3. Aliança com Abraão: Deus fez Abraão pai de uma multidão de nações (Gn 17,5) e
prometeu: "Em ti serão abençoadas todas as nações da Terra"(Gn 12,3);
4. Aliança com os filhos de Jacó: "Meu espírito que sobre ti repousa, e minhas palavras que
coloquei em tua boca não deixarão teus lábios nem os de teus filhos, nem os de seus
descendentes, desde agora e para sempre"(Is 59,21; Rom 11,27);
5. Aliança com Moisés: promessa de libertação e de posse da terra (Êx 3,8);
6. Aliança com David: promessa de reino eterno e de numerosa descendência (2Sm 7,5-16);
II- DEUS PROMETE NÃO NOS DESAMPARAR:
1. "Não te deixarei nem te desampararei"(Deut 31,6);
2. "Eu estarei contigo"(Ex 3,12);
3. Deus promete ajudar na nossa conversão:
"Dar-vos-ei um coração novo e em vós porei
um espírito novo: tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de
carne. Dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e
sigais e observeis os meus preceitos"(Ez 36,26-27);
 "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, cearei com ele e
ele comigo"(Ap 3,20)
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4. Deus nos promete bonança e segurança: "Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus
preceitos e os praticardes eu vos darei as chuvas nos seus tempos(...) e habitareis em
segurança a vossa terra(...). Andarei entre vós: serei o vosso Deus e vós sereis o meu
povo"(Lv 26,3.12);
III - DEUS PROMETE NOS TRATAR COM PIEDADE:
1. "Não executarei o ardor de minha ira(...) porque sou Deus e não homem"(Os 11,9);
2. aos que O têm no coração Deus permite apreciar toda a sua beleza: "Farei passar diante
de ti toda a minha beleza..." (Êx 33,18-19);
3. Deus promete dar-nos o Espírito Santo: "Que o homem de boa vontade receba,
gratuitamente, da água da vida"(Ap 22,17);
4. Deus nos promete amor eterno: "Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se
abalassem, jamais meu amor te abandonará"(Is 54,10);
IV - DEUS NOS PROMETE A SALVAÇÃO:
1. "Todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna e ressuscitará no último dia"(Jo 6,3940);
2. "Voltai-vos para mim e sereis salvos"(Is 45,22);
3. " Não mais me lembrarei de seus pecados e de suas iniqüidades"(Hb 10,16-17);
4. "Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo"(Rom 8,1);
5. "Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único não para condenar o mundo,
mas para que o mundo se salve"(Jo 3,16-17);
6. "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância"(Jo 10,10);
7. "A promessa é para vocês e seus filhos e para todos os que estão longe, para todos
quantos o Senhor, nosso Deus, chamar"(At 2,39)
V - DEUS PROMETE ALIVIAR NOSSOS SOFRIMENTOS:
1.
2.
3.
4.

"Deus lhes enxugará todas as lágrimas de seus olhos"(Ap 21,4);
"São numerosas as tribulações do justo mas de todas o livra o Senhor"(Sal 33,20);
"Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá"(Sal 36,5);
"Põe a tua confiança no Senhor e segue os seus caminhos. Ele te exaltará e possuirás a
Terra"(Sal 36,34);

VI - DEUS PROMETE LEVANTAR-NOS NAS NOSSAS QUEDAS:
"O Senhor torna firmes os passos do homem e aprova os seus caminhos. E ainda que
caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão"(Sal 36,23-24);
VII - DEUS PROMETE NOS PRESENTEAR COM O MELHOR PRESENTE:
"Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano
imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que O amam"(1Co 2,9);
VIII - JESUS NOS PROMETE O REINO DOS CÉUS E TODAS AS COISAS, POR ACRÉSCIMO:
"Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão
acrescentadas"(Mt 6,31-33);
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IX - JESUS NOS PROMETE A VIDA ETERNA:
"Eu sou o pão da vida"(Jo 6,35). "Quem come deste pão vive eternamente"(Jo 6,51);
X - JESUS PROMETE ALÍVIO PARA NOSSAS AFLIÇÕES :
"Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei...e achareis o
repouso para as vossas almas"(Mt 11, 28-30);
XI - JESUS PROMETE AMAR AOS QUE O AMAM:
"Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e manifestar-me-ei nele"(Jo
14,21);
XII - JESUS PROMETE VIVER EM NÓS:
1. "Se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos a ele
e nele faremos nossa morada"(Jo 14,23);
2. Eu sou a videira,vós os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós(Jo15,4-5
XIII - JESUS PROMETE DAR SENTIDO A NOSSA VIDA:
1. "Eu sou a luz do mundo; aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz
da vida"(Jo 8,12);
2. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim"(Jo 14,6);
XIV - JESUS PROMETE NOS DAR TUDO QUE PEDIMOS A ELE:
"Se permanecerdes em mim...pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito"(Jo 15,7);
XV - JESUS PROMETE SER PARA NÓS UM VERDADEIRO PAI:
"Serei para vós um pai e sereis para mim filhos e filhas"(2Co 6,18);
XVI - JESUS PROMETE NUNCA NOS ABANDONAR:
"Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos"(Mt 28,20);
XVII - JESUS PROMETE VOLTAR PARA NÓS:
"Não vos deixarei órfãos. Voltarei a vós"(Jo 14,18). "...Hei de ver-vos outra vez e vosso
coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria"(Jo 16,22);
XVIII - JESUS PROMETE NOS LIBERTAR DA ESCRAVIDÃO DO PECADO:
"Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Se
permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará"(Jo
8,32.34);
XIX - JESUS PROMETE ESTAR PRESENTE QUANDO ESTAMOS UNIDOS EM ORAÇÃO:
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"Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles"(Mt
18,19-20);
XX - JESUS PROMETE ENVIAR O ESPÍRITO SANTO PARA AJUDAR NA NOSSA
APRENDIZAGEM:
"Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força"(At 1,8); "O Espírito da Verdade
ficará eternamente convosco...e vos ensinará todas as coisas"(Jo 14,16.26);
XXI - DEUS PROMETE AJUDAR NA NOSSA CONVERSÃO:
1. "Dar-vos-ei um coração novo e em vós porei um espírito novo: tirar-vos-ei do peito o
coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito,
fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos"(Ez
36,26-27);
2. "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, cearei com ele
e ele comigo"(Ap 3,20)
XXII - DEUS NOS PROMETE BONANÇA E SEGURANÇA:
"Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e os praticardes eu vos darei as
chuvas nos seus tempos(...) e habitareis em segurança a vossa terra(...). Andarei entre
vós: serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo"(Lv 26,3.12);

XXIII - NO JUÍZO FINAL, JESUS PROMETE O CÉU AOS QUE SERVIRAM A DEUS :
1. "vinde benditos de meu Pai, tomai posse do Reino..."(Mt 25,34)
2. “E esta é a promessa que ele mesmo nos fez: a vida eterna” (I Jo.2:25)


O nosso Deus, é um Deus de promessas, quando ele fala, ele cumpre, com tudo o que
ele têm falado, com tudo que ele têm prometido.
(Jr 1:12) “Disse-me o Senhor: Viste bem; porque eu velo pela minha palavra para cumprir”.



Se temos promessas de Deus, devemos aguardar o tempo do Senhor, não sejamos
precipitados e não devemos tomar a frente do Senhor, deixemos Deus trabalhar, deixemos
Deus agir conforme seus planos.
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6ª CAMPANHA DE JEJUM DE 2016 – QUARTO DIA
CONHECENDO AS PROMESSAS DE DEUS.
TEMA: AS PROMESSAS DE DEUS POR CAUSA DAS NECESSIDADES DO HOMEM
Texto: Mateus 1:21- Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos pecados deles.


NECESSIDADES DO HOMEM

I – SE SALVAR DA SENTENÇA
Romanos 5: 17 a 19
17- Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a
abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus
Cristo.
18- Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
19- Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim
também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos.
II - SE SALVAR DOS INIMIGOS.
Lucas 1 : 69 à 77
69- Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi,
70- (como falara pelos seus santos profetas, na antiguidade),
71- salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam,
72- para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança,
73- o juramento que fez ao nosso pai Abraão:
74- resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo,
75- em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias.
76- E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe
preparar o caminho,
77- para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados,
III – SE TORNAR FILHO DE DEUS
João 1:12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus; A saber: AOS QUE CRÊEM NO SEU NOME.
IV – ALCANSAR A VIDA ETERNA.
João 3:14 e 15.
14-E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do
homem seja levantado.
15- Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
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V - RECEBER RESPOSTAS DE ORAÇÕES.
Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes crede que
recebestes, e será assim convosco.
VI – OBTER REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS.
Lucas 17:6. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a
esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e Lea vos obedecerá.
VII – VIVER NA PLENITUDE ESPIRITUAL.
João 6:35. Declarou-lhes pois Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá
fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
VIII – RECEBER A RESTITUIÇÃO.
Joel 2:23-27 “ Restituir-vos-ei os anos consumidos...”
II Reis 8:3-6 “ Restituir-lhe tudo quanto te pertence ...”
IX - VENCER AS TENTAÇÕES.
 I Pedro 5:8 à 11.
X- PODER DE PISAR FORÇAS MALIGNAS.
Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo
o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano.
XI – OBTER PERDÃO – PURIFICAÇÃO e SE ALIMENTAR DO MELHOR DA TERRA.
Isaías 1:18 e 19
18 - Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a
escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se
tornarão como a lã.
19 - Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
XII - SER A MORADA DE DEUS.
João 14:23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai
o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
XIII - SER ARREBATADO.
- I Tess 4:16-17
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6ª CAMPANHA DE JEJUM DE 2016 – QUINTO DIA
CONHECENDO AS PROMESSAS DE DEUS.
TEMA: AS PROMESSAS DE DEUS PARA OS VENCEDORES
Texto:. Apoc.22:14: Bem aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do
Cordeiro, para que tenham direito á árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.


Apoc.2:7: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida…



Apoc. 2:11: Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte.



Apoc. 2:17; Ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra
branca, e na pedra, um novo nome escrito, o qual, ninguém conhece, senão aquele que o
recebe.



Apoc. 2:26-28;E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder
sobre as Nações. E com vara de ferro as regerá, e dar-lhe-ei a estrela da manhã.



Apoc. 3:5; O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o
seu nome, do livro da vida.



Apoc. 3:12; A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e
escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova
Jerusalém.



Apoc. 3:21; Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo, no meu trono; Assim
como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono.

Finalizando, fica a base para compreendermos como venceremos…em todas as coisas…


Apoc. 12:10-11 Agora, está chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o
poder do seu Cristo; Porque, já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do
nosso Deus os acusava de dia e de noite.

E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não
amaram as suas vidas até á morte.


Apoc.22:14 afirma: Bem aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do
Cordeiro, para que tenham direito á árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.

