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O PODER DE UMA PROMESSA 
Números 23.19 

 
SENTIR 
 
Em alguma oportunidade já fizeram uma promessa para você? 
Como você se sentiu quando cumpriram? E quando não 
cumpriram? 
 
Tenhamos tido uma experiência boa ou ruim, é evidente que há 
poder na promessa.  
 
APRENDER 
 

 

Antigamente, a palavra empenhada era suficiente para que um 
compromisso fosse respeitado. Hoje já não é mais assim. Porém, 
com Deus as coisas são bem diferentes, como mostra o texto de 
Números 23.19. 
 
Uma promessa é um voto, um pacto, um compromisso. Qual você 
diria que é a maior promessa de Deus?  
 
Ele cumpriu? Veja o que está escrito em Atos 3.18-26. 
 
Muitas vezes percebemos que há um espaço de tempo entre a 
promessa e o cumprimento dela. Aconteceu com Abraão, José e 
com o próprio povo judeu. Mas tenha certeza de que Deus não se 
esquece de você! 
 
Veja o texto de Salmos 56.8. Cada lágrima, cada oração está 
registrada. Ele virá com a resposta, mas é necessário permanecer, 
perseverar. Precisamos seguir o caminho que Ele tem para nós. 

Deus tem um caminho para nossas vidas. Ele dá uma promessa e 
se move em direção a isso. Esse é o motivo de ser tão importante 
conhecermos Seus caminhos, para irmos em direção ao que Ele 
tem para nós e não nos desviarmos nem para a esquerda, nem 
para a direita. 
 
Deus não se esquece. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se falou, não 
vai mentir. Tudo aquilo que está declarado na Palavra dele sobre 
nossas vidas é verdade!  
 
REFLETIR 

 

Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Você acha que não 
tem uma para sua vida, para sua situação? 
 
Romanos 11.33 diz que seus caminhos são incompreensíveis. 
MAS, quando temos um novo coração, uma nova vida, e 
começamos a nos encher da Palavra. A Bíblia diz que nós temos 
a mente de Cristo (1Co. 2.16).  
 
Em tudo, Deus tem planos e propósitos que, na hora, não 
conseguimos entender. Mas as Escrituras dizem: “Deveras haverá 
um fim bom” (Pv. 23.18). A sua esperança não será frustrada. As 
promessas de Deus são para você. 
 
APLICAR 
 

Há poder nas promessas. Deus tem promessas para você, para 
sua casa, para sua família. Ele vai cumprir. Busque os seus 
caminhos, seus pensamentos, sua direção. Isso é no altar, orando, 
meditando na Palavra de Deus, colocando sua vida debaixo dos 
princípios bíblicos.  
 
Você já teve alguma experiência pessoal com essas promessas? 
Aproveite esse tempo para testemunhar. 
 
Leia o texto de Salmos 30.5b. Deus cumpre Sua Palavra. Os 
problemas podem continuar acontecendo, mas o Sol vai nascer 
novamente! Ele fará novas todas as coisas. 


