
1ª Ministração - Aliança com Deus 

Texto-chave: Josué 2:1-21

Uma aliança pode ser definida como “um compromisso sério entre duas partes visando a um propósito 
comum”. Em outras palavras, quando duas pessoas assumem uma aliança, elas se obrigam a cumprir 
determinadas exigências para alcançar uma benção.
O que estamos firmando hoje é uma aliança. A proposta é que, por dez semanas, façamos um 
compromisso de buscar a Deus em oração por um milagre em sua vida. Minha parte na aliança será orar 
todos os dias por esse propósito. Sua parte será crer e encontrar-se comigo uma vez por semana para 
orarmos juntos e compartilhamos um pouco sobre os segredos da fé.
Para você entender o que é uma aliança, vamos tomar um exemplo da Bíblia. Uma mulher chamada 
Raabe, que morava em Jericó e conheceu dois homens de Deus, num momento muito difícil de sua vida, 
pois a cidade estava para ser destruída com toda a população. Por causa da aliança que fez com aqueles 
homens (e com Deus), ela e toda a sua casa foram livradas da morte...

1 - Raabe ouviu falar do poder de Deus – Embora não conhecesse ainda o Deus de Israel, ela 
ouviu falar das maravilhas que Ele fizera e isso despertou a fé em seu coração. Da mesma 
forma, nas próximas semanas sua fé será fortalecida e você poderá ter uma experiência 
sobrenatural com Deus.

2 - Raabe reconheceu que aqueles dois homens eram enviados de Deus para abençoá-la – 
Quando os dois espias de Israel entraram em sua casa, Raabe percebeu que aquela era uma 
oportunidade que o Senhor estava lhe dando. Aqueles homens eram representantes de Deus e 
estavam ali para abençoá-la. No nosso caso, eu quero fazer esse papel de enviado de Deus 
para lhe abençoar. Você só precisa crer nisso.

Se você sente quem tem um problema, seja de saúde, financeiro ou familiar, e gostaria que 
Deus resolvesse para você, basta ter a fé que Raabe teve e seu problema também será 
resolvido.

3 - Ela creu que Deus poderia salvá-la com toda a sua família da iminente destruição – Apesar 
de que as perspectivas naturais eram de morte e destruição, ela creu que Deus estava lhe 
dando uma chance de livramento. Isso é muito importante. A fé é a única maneira de 
entrarmos no nível dos milagres. Você precisa crer que este é o tempo de Deus em sua vida! 
Jesus sempre falava: “Seja feito conforme a tua fé...”(Mateus 9:29 e 15:28)

4 - Raabe fez uma aliança e foi fiel – Ela não apenas creu, mas se comprometeu numa aliança. 
Mesmo correndo risco (pois as autoridades de Jericó não queriam os israelitas ali). Mesmo 
estando cercada de pessoas que não criam em Deus, ela assumiu o compromisso de acolher e 
proteger aqueles espias (representantes do Senhor) e de juntar sua família naquela fé. Se ela 
deixasse de cumprir sua parte, Deus não teria que livrá-la. Por isso, ela foi absolutamente fiel... 
Assim também você precisa fazer. Ainda que muitos de seus amigos não creiam ou não 
compreendam, seja fiel na aliança de milagres, ore diariamente pelo milagre e não quebre o 
compromisso de, uma vez por semana, nos encontrarmos para ter um momento de oração e 
compartilhar juntos.

5 - Raabe usou um sinal da aliança – Toda aliança deve ter um sinal visível. No casamento, um 
anel representa o compromisso de fidelidade. Quando fazemos um contrato, nossa assinatura 



é o sinal que valida tudo. Raabe foi instruída a usar um cordão vermelho na janela de sua casa 
como sinal da aliança. Aquilo não era um amuleto, pois sua confiança não estava no cordão, 
mas no Deus de Israel. Entretanto, aquele cordão era um símbolo visível de que ela havia 
entrado numa aliança com Deus e de que permanecia crendo... Na “Aliança de Milagres” que 
estamos fazendo hoje, nós também usaremos um sinal: uma fitinha no braço como símbolo de 
que estamos orando um pelo outro. A cada semana trocaremos esta fita. Ela servirá para nos 
lembrar de que estamos na aliança e para representar diante do Senhor a nossa fé.

6 - O sinal funcionou – Josué 6:15-24 – Poderá funcionar também conosco.

ORAÇÃO E COLOCAÇÃO DA FITA – Após compartilhar a ministração de maneira simples, 
natural e objetiva, o consolidador deve fazer uma oração com a pessoa (levando-a a repetir), 
confirmando a aliança e colocando claramente diante de Deus o objetivo desta busca. 
Terminar colocando a primeira fita (vermelha) nos braços de ambos e confirmando a data e 
hora da próxima visita. 


