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Aula 04: "Dividir e conquistar" 
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Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos-principais: 

 Aplicar os princípios de Gênesis 1:28 em o seu território. 

 Deus dará a você, mas também você deve tomá-lo. 

 Comece dividindo o território e conduza a guerra, e, em 

seguida, estabeleça a estrutura. 

 Se você não tiver uma guarnição, o território não é seu. 

 

Aplicando as quatro etapas do ciclo de crescimento da 

Igreja à sua cidade ou área. 

" Deus os abençoou e lhes ordenou: "Sede férteis e 

multiplicai-vos! Povoai e sujeitai toda a terra; dominai sobre os 

peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que 

rasteja sobre a terra!". (Gênesis 1:28 KJA). 

 

Vamos aplicar estes princípios ao seu território. Primeiro 

Deus diz, "Vá para o seu território ou cidade e Eu o darei."  

Assim, nós vamos lá e dizemos, "Minha cidade!" Mas, na 

realidade, é apenas uma promessa a você, então agora você 

deve tomá-la. 

 

Vamos adicionar outro princípio para provar isso. Deus 

diz, "Josué, vá para a terra que prometi a você." Josué não pode 

simplesmente entrar e esperar que tudo fique bem. Deus disse-

lhe para ir e tomar a terra prometida. Então, devemos tomar o 

território ou cidade que Deus nos prometeu. Esta é uma 

estratégia dupla: guerra e estrutura. Abordaremos nesta aula 

sobre estrutura e um pouco de guerra, mas o a maior parte 

sobre guerra está na lição de Guerra Espiritual. 

 

Foi dito a Josué para ir e lutar, o que ele fez, mas depois 

ele dividiu a terra, e as tribos tinham que ir e terminar o 

trabalho de conquista, e pouco a pouco o trabalho foi realizado. 

 

Em Efésios 6:12 vemos que o diabo atua através de 

jurisdições de governo. Sabemos que, quando Jesus foi 

tentado, uma de Suas tentações foi quando o Diabo disse que 

lhe daria todos os reinos do mundo. Nós também vemos no 

livro de Daniel quando ele orou por 21 dias, o príncipe do reino 
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da Pérsia se opôs ao anjo do Senhor de vir a Daniel, este era 

um príncipe demoníaco. 

 

Na terminologia militar dizem que se você não tem uma 

guarnição no território, então ele não é seu. Em outras 

palavras, você pode conquistar uma área ou até ter uma área 

prometida, mas ela ainda não será sua até que você tenha uma 

guarnição lá. Uma célula é como uma guarnição. Isto combina 

bem com Gênesis 1:28. 

 

Tome sua cidade ou área e a divida em áreas de 

governo. Pode ser chamada de zona eleitoral ou distrito, etc. 

 

Em Gênesis 1:29 a escritura primeiro diz para sermos 

frutíferos (ndlt: produtivos), em outras palavras, semear a 

semente ou pregar o Evangelho. Depois diz para multiplicar-nos 

ou continuar com o mesmo processo (uma família). Então diz 

para "reabastecer" (VKJ), que significa "encher de novo" (NVI) 

ou continuar com o mesmo processo, subjugaremos a terra e 

teremos domínio sobre ela. 

 

Vamos olhar o processo para obter uma visão melhor do 

que se está para acontecer. (PowerPoint). 

 

• Divida seu território em limites governamentais. 

• Execute as etapas de 1 a 4, e no final de um ano você 

deverá ter uma célula forte. 

• Envie seus novos discípulos para que sigam os passos  

de 1 a 4. 

• Continuar a repetir este processo - inserindo novos 

territórios, começando novas células/Igrejas Matrizes, e 

continuando a dividir e conquistar territórios. 

• À medida que este processo continue, você estará 

cumprindo oque diz em Gênesis 1:28 para sermos 

férteis, multiplicando-nos, subjugando e tomando 

domínio. 

Estes são os princípios bíblicos que podem ser aplicados para 

ver o reino de Deus crescer. Esses princípios foram seguidos na 

Bielorrússia e em muitos outros países, Deus tem abençoado 

grandemente essas obras. 

 

 

GABARITO: A, D, B, B, C. 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Aplique estas quatro etapas na sua cidade. 

A. Gênesis 1:28 - multiplicar e tomar domínio. 

B. Josué - tinha a promessa da terra prometida, mas teve 

que conquistá-la. 

II. Princípio do avivamento e os limites governamentais. 

A. Efésios 6:12 - o diabo atua através de jurisdições de 

governo. 

B. Exemplo de Daniel que estava em guerra contra o 

príncipe do reino da Pérsia. 

C. Exemplo militar de uma guarnição estar presente a fim 

de poder reivindicar como seu próprio território. 

III. Aplicação de Gênesis 1:28. 

A. Ser fértil - semear a semente, pregar o Evangelho. 

B. Multiplicar - continuar com o mesmo processo. 

C. Reabastecer/Completar - continuar com o mesmo 

processo. 

D. Subjugar a terra e ter domínio. 

IV. Aplicar as etapas 1-4 para ver Gênesis 1:28 realizado. 

A. Divida seu território; siga as etapas de 1 a 4, resultando 

em uma célula forte. 

B. Envie novos discípulos para que sigam os passos de 1 a 

4. 

C. Continue repetindo o processo. 

D. Veja Gênesis 1:28 se cumprindo. 
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1. Deus dará a você o território, mas também você deve 

tomar: 

a. ...posse da terra. 

b. …manter a paz com os habitantes da terra. 

c. …encontrar outro território para iniciar. 

d. Todas as opções acima (A, B, e C). 

 

2. Qual é o primeiro passo quando se divide e conquista um 

território? 

a. Enviar discípulos para pregar o Evangelho, ensinar, e 

operar nos dons do Espírito. 

b. Começar pelo menos duas células, ou uma igreja 

matriz num local estratégico. 

c. Sete dias de oração e jejum. 

d. Dividir seu território em limites governamentais. 

 

3. Qual é o segundo passo quando se divide e conquista um 

território? 

a. Dividir seu território em limites governamentais. 

b. Realizar os passos 1-4 do ciclo de crescimento da 

Igreja. 

c. Enviar novos discípulos para fazer os passos de 1 a 

4 do ciclo de crescimento da Igreja. 

d. Ter o avivamento prolongado. 

4. Qual é o terceiro passo quando se divide e conquista um 

território? 

a. Começar pelo menos duas células, ou uma igreja 

matriz num local estratégico. 

b. Enviar novos discípulos para fazer os passos de 1 a 

4 do ciclo de crescimento da Igreja. 

c. Realizar os passos 1-4 do ciclo de crescimento da 

Igreja. 

d. Dividir seu território em limites governamentais. 

 

5. Que mandamento não é encontrado em Gênesis 1:28? 

a. Ter domínio sobre todas as criaturas. 

b. Subjugar a terra. 

c. Esperar no Senhor antes de ir para a terra. 

d. Multiplicar-se.  
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Qual ponto em que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


