
  

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula 
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Genesis 18:1-16 

• Talvez conheçamos a Bíblia de dentro para fora, de trás para frente, de cima para baixo. 

• Talvez a conheçamos historicamente, teologicamente, exegeticamente, homileticamente, profeticamente, mas 
tudo isso não tem valor algum se não conhecermos o Deus da Palavra. 

• Nossa geração precisa conhecer a Palavra de Deus, mas isso por si só, não faz diferença. Há hoje seminários 
que, na intenção obterem reconhecimento do MEC, aceitam no seu corpo discente alunos de qualquer religião e 
credo, que queiram estudar a Bíblia, e isso não significa que conheceram o Deus da Palavra. 

• O que a nossa geração precisa é conhecer o Deus da Palavra. 

• Nossa geração precisa de pessoas que se prostram diante de Deus e entendam que isso é mais importante do 
que qualquer outra coisa, e certamente conheceremos o Deus do impossível. 

• Possível ou impossível são expressões que dizem respeito a quem tem limitações. Aplica-se a realidade 
humana. Mesmo as pessoas mais ricas podem muito, mas não podem tudo. 

• Podem comprar mansões, mas não podem construir um lar. Podem realizar as melhores e mais caras festas, 
mas não podem comprar felicidade e paz. Portanto, são pessoas que podem muito, mas não podem tudo. 

• Podem comprar os melhores remédios, ir aos melhores e mais renomados médicos, mas não podem comprar a 
cura de uma doença. 

• Visitar os túmulos de pessoas famosas e ricas é uma contundente declaração da impotência humana. 

• Para Deus, no entanto, nada é impossível. 

• Abraão e Sara eram velhos e avançados em idade, e o Senhor prometeu que ela daria a luz um filho. Genesis 
18:11-14 

• Há, acaso, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? 

• Mesmo considerando-se a longevidade daqueles dias, do ponto de vista humano era impossível Sara ter um 
filho. 

• Deus não só prometeu o filho, como escolheu o seu nome. 

• A questão tem a ver com a compreensão que tenhamos de quem é Deus. 

• Se conhecermos um Deus pequeno, teremos uma pequena expectativa de Deus. 

Para Deus nada é impossível  
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• Se conhecermos o Deus do impossível, nossas expectativas serão ilimitadas. 

• A Bíblia está repleta de situações que testemunham e apontam para o Deus do impossível. 

• Na verdade, somos desafiados a experimentar o Deus do impossível. 

• El Shaddai – Deus todo poderoso. Gen. 17:1 Um dos nomes de Deus aponta para o Deus do impossível 

1. Deus do impossível quando abriu o Mar Vermelho.  Êxodo 14:21-22.  

2. Deus do impossível quando fez Sara dar a luz com 90 anos.  

• Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Gen.17:15-19. 

3. Deus do impossível quando deu vitória a Gedeão contra midianitas. Juízes 7:14 

• Embora o exército dos midianitas fosse numeroso, o Senhor deu vitória ao seu povo com apenas 300 homens. 
Juízes 7:8-22. 

4. Deus do impossível quando Elias lutou contra os profetas de Baal. I Reis 18:30-39 

• Eram 450 profetas de Baal e Elias os desafiou, confiando no Deus do impossível. 

5. Deus do impossível quando Isabel dá a luz um filho na sua velhice. Lucas 1:36-37. 

Isabel estava grávida na sua velhice (Lucas 1:7), e Deus operou dando-lhe um filho. 

Conclusão 

1. Você identifica alguma manifestação de algo impossível que Deus operou na sua vida? 

2. Há algo humanamente impossível que você tem pedido a Deus? 

3. O maior milagre que Deus opera na vida de uma pessoa é sua salvação. Você já a experimentou? 

              DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem 
à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 


