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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

QUEBRA GELO

CÂNTICOS

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 outro auxiliar peça a ele para fazer essa
parte.

Neemias 7:1-2
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Propósito: Promover o fortalecimento da igreja, a fim de que possa impactar
nossa cidade.
A dinâmica da obra de Deus é o trabalho em equipe.
“Quanto mais conheço as pessoas, mais gosto do meu cão.” Blaise Pascal
Em 1864, em Edinburgh, Escócia, vivia um velho homem chamado Jock. Durante
toda vida tinha sido um fiel pastor de ovelhas, enfrentando bravamente perigos e
intempéries para defender o rebanho. Com quase setenta anos, ainda conservava
o coração e a habilidade de um pastor, mas não a saúde necessária. Suas pernas
já não podiam escalar as pedras para resgatar uma ovelha ou para espantar um
predador. E embora a família para quem trabalhava gostasse muito dele, as
finanças iam mal e não podiam conservá-lo. Assim, mancando por fora e magoado
por dentro, lá se foi ele de trem, deixando sua terra natal rumo a um novo lar na
cidade.
Jock fazia um pouco de tudo e ganhou muitos amigos naquela cidade de
mercadores. Eles gostavam do velho Jock pelo seu sorriso simpático, e por suas
habilidades nos mais variados trabalhos. Mas, apesar de tantos amigos, sua
família se constituía apenas dele e de um cachorrinho Fox Terrier que ele adotou
com o nome de Bobby.
Jock e Bobby eram inseparáveis e estavam sempre juntos na rotina de passar
pelas lojas em busca de serviços. Todos os dias eles começavam pelo restaurante
local, onde recebiam o que comer em troca de serviços de Jock. Depois
continuavam de porta em porta até que finalmente, à noite, os dois voltavam para
um porão que lhes servia de morada.
Dizem que muitas pessoas pressentem quando o tempo de morrer está próximo.
Foi assim com Jock. Já havia passado quase um ano desde que chegara à
cidade. Agora era pleno verão e as colinas estavam em flor. Um dia, ao
amanhecer, ao invés de levantar, o velho Jock puxou sua cama até perto da
janelinha do quarto. E lá ficou olhando as montanhas distantes de sua amada
Escócia.
“Bobby” - disse ele afagando o pêlo escuro e denso do cachorro, com a mão que
agora só tinha a força do amor-, “é tempo de eu ir para casa. Eles não
conseguirão me afastar de minha terra novamente. Sinto muito, camarada, mas
você vai ter de se cuidar sozinho daqui por diante”.
Jock foi enterrado no dia seguinte em um lugar pouco comum para pobres. Por
causa do lugar onde morreu e da necessidade de ser enterrado rapidamente, seus
restos mortais foram colocados num dos cemitérios mais nobres de Edinburgh, o
cemitério Greyfriar. Entre os grandes e mais nobres homens da Escócia, foi
enterrado um homem comum e simples. Mas é aqui que nossa história começa.
Na manhã seguinte, o pequeno Bobby apareceu no mesmo restaurante que ele e
Jock visitavam cada manhã. A seguir ele fez a ronda das lojas, como ele e Jock

haviam sempre feito. Isto aconteceu dia após dia. Mas à noite o cachorrinho
desaparecia e somente reaparecia no restaurante no dia seguinte.
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Embora a palavra de Blaise Pascal pareça verdadeira, a Bíblia apresenta vários
nomes de pessoas que são lembradas por sua lealdade.
Na verdade, não só é possível, como necessário que haja homens e mulheres
leais.
Davi tinha uma equipe: os 37 valentes de Davi. II Samuel 23. Três deles ouviram
o suspiro do rei e arriscaram suas vidas para trazer agua do poço de Belém que
Davi queria beber.
Paulo lista um grupo enorme de pessoas as quais ele honra como cooperadores.
Romanos 16.
Assim Também Neemias faz referencia a pessoas com as quais ele pode contar
na reconstrução dos muros de Jerusalém.
Faz referencia à lista enorme de pessoas, mas destaca dois: Hanani e Hananias.
Há marcas nesses homens, e especialmente em Hananis que devem servir de
modelo:

Neemias pode contar com homens fieis.
Fidelidade é lealdade.
Lealdade com a verdade.
Eph_4:25 Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o
seu próximo, pois somos membros uns dos outros.
Lealdade em não segurar informação.
Lealdade em não torcer a informação.
Lealdade em não falsear sua posição.
Lealdade em não se omitir em uma solução.
Lealdade em considerar os valores do Reino maiores do que os vínculos
familiares.
A lealdade deve ser baseada em princípios e não em emoções.

2. Neemias pode contar com homens tementes a Deus.
 Muito mais do que competência, o que Deus busca é por pessoas que o temam de
todo o coração.
 A lealdade deve ser fruto do temor ao Senhor.
 Falta de lealdade é sinal claro de perda de temor ao Senhor.
 A obediência é sinal de temor. A rebeldia é sinal claro de falta dele.
 Davi tinha compreensão de unção sobre um líder.
 o Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido
do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira, e a
bilha d`água, e vamo-nos. I Sam. 26:11
3. Neemias pode contar com homens de exemplo.
 O que mais inspira as pessoas não é o que dizemos, mas sim o que vivemos.
 Na verdade a pregação mais eloquente não é aquela falada, mas sim aquela
retratada no estilo de vida.

CONCLUSÃO


Que significa ser leal?
De qualquer modo, a lealdade no sentido bíblico significa mais do que o
cumprimento fiel de compromissos.
Para compreender o sentido da verdadeira lealdade, considere como Jeová a
demonstrou para com Abraão, Moisés, Davi, à nação de Israel e à humanidade
em geral.

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua
célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade. Instrua os
membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. Distribua
tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir);
Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar
visitantes; Orar durante a semana pela célula; Organizar os eventos da célula (como
comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) .
EVANGELISMO - Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de
convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.

Exclusivo para o líder de célula:
Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para
que lha conceda, ao menos tenha paixão.
Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do
que você diz é verdade para você.

