
 

Informar as Atividades Semanais Durante a Quarentena – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Pocket 
Treinamento e Desenvolvimento de Líderes de Células | CULTOS AO VIVO (On-Line) SEXTAS: Culto 
de Libertação às 20h | SÁBADOS: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

ROTEIRO – Base 24/05/2020 
 

SAINDO DE CIMA DO MURO PARA RECEBER AS PROMESSAS 
# Josué 2.1-21 # 

 

INTRODUÇÃO: 
Na relação dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, somente duas mulheres são 

mencionadas: Sara a mulher de Abraão, e Raabe a prostituta de Jericó. 
• Sara, mulher temente a Deus, esposa do patriarca Abraão, fundador do povo hebreu. 
• Raabe, uma gentia que adorava deuses pagãos e era prostituta. Mas viria a se tornar 

integrante da genealogia de Jesus. 
• Entre ser uma gentia pagã, prostituta ou ser herdeira da promessa, Raabe percorreu o 

difícil caminho da fé, e decidiu sair de cima do muro. 
 

I. FÉ É UMA DECISÃO DE CONFIAR TOTALMENTE EM DEUS (Josué 2:9-14) 
1. Esta mulher ouviu falar do poder de Deus em libertar Israel do Egito, e também a 

travessia do Mar Vermelho (Josué 2.10). 
• Ela decidiu crer em Deus mesmo antes dos espias chegarem. 
• Aquela mulher era a única crente de Jericó, e Deus levou os espias à sua casa. 

2. Ela decidiu sair de cima do muro, tomando a decisão de confiar no poder do Deus de 
Israel. Ela recebeu e protegeu os espias (Josué 2.4-5). 

§ Mas afinal, o que é fé? (Hebreus 11.1) 
§ Como fazer para demonstrar confiança em Deus? 

 

II. SAIR DE CIMA DO MURO IMPLICA EM RISCOS PARA NOSSA VIDA (Josué 2.2-5) 
1. Ela colocou sua vida em risco em favor dos espias de Israel. 

• Caso fosse descoberta, seria executada como traidora. 
2. Ela decidiu confiar nas promessas de Deus para o Seu povo (Josué 2.9). 
3. Decidiu também confiar totalmente na salvação do Senhor (Josué 2.11-12). 

• Salvação exige posicionamento de fé. 
• Jesus disse: “Ninguém pode servir a dois senhores” (Lucas 16.13). 

§ Que riscos corremos ao sair de cima do muro da incredulidade? 
§ Como esses riscos podem se transformar em benefícios de Deus em minha 

vida? 
 

  



 

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min | 
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | “Tela da Benção” 
5min | Oração Final. 
 
 
 

III. ANDAR COM DEUS EXIGE SAIR DE CIMA DO MURO. EXIGE UMA ATITUDE DE FÉ! (Josué 2.15-
21). 

1. Sua fé em Deus a levou a confiar nas palavras dos espias e os ajudou (Josué 2. 21). 
2. Ela fez uma aliança de fé, colocando o cordão vermelho na janela de sua casa (Josué 

2.21). 
§ O que vem a ser uma atitude de fé? 
§ Como você acha que Deus enxerga esse tipo de posicionamento? 

 
 
CONCLUSÃO: 

ESTÁ NA HORA DE SAIR DE CIMA DO MURO 
1. Decida crer incondicionalmente em Deus; 
2. Não tema os riscos de viver por fé; 
3. Faça uma aliança com Deus e creia em suas promessas. 
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