
QUEBRA GELO 

CÂNTICOS 

    ESTUDO 

 

                                              
            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 outro auxiliar peça a ele 
para fazer essa parte. 
 

Josué 24:14-15 

 

 Um dos grandes problemas do povo de Deus na sua caminhada em direção a 

Terra Prometida foi o fato de terem um coração divido. Essa é uma realidade 

de muitos. Há pessoas que frequentam a igreja por várias vezes e não tomam 

uma decisão, isto aponta para o fato de que a questão não é de compreensão, 

mas sim de decisão. O episodio diante de nós é emblemático. 

 

 Neste momento da história os israelitas já haviam atravessado o Rio Jordão e 

entrado na Terra Prometida. Tinham ouvido e visto o poder de Deus se 

manifestando de muitas formas, e mesmo assim, mantiveram um coração 

dividido. 

 O desafio que Josué laçou foi muito claro: escolhei a quem sirvais. 

 A palavra servir aparece 7 vezes nesses dois versos e significa: ser fiel 

exclusivamente a Deus. 

 Deus não aceita coração dividido. Um coração dividido mantem a pessoa 

estagnada, ou andando em círculo. 

 Tudo o que o ser humano precisava para conhecer Deus, Ele mesmo 

providenciou, Deus enviou seu Filho para salvar o pecador. João 3:16 

 Jesus é a resposta de Deus para a necessidade espiritual humana. 

Quais são as pessoas que tem o coração dividido? 

Há marcas que nos permitem identificar uma pessoa com o coração dividido, e o     

propósito dessa reflexão é ajudá-la a tomar uma posição. 

 

A maior escolha 

Pr Celso Martinez 

10 de abril a 15 de abril 

Sermão SIBBP – 02/04/2017 – Domingo noite 
 

 

 

http://www.youtube.com.br/


1. Há pessoas que estão com o coração dividido porque cedem à ação de 

satanás. 

 Ele é o pai da mentira. João 8:44 

  Suas especialidades são mentir e enganar e gerar dúvida. 

 Muitos tem suas convicções firmadas sobre a mentira, portanto não subsistirá. 

 

2. Há pessoas que estão com o coração dividido porque cedem à opinião 

dos outros. 

 Há pessoas que nunca entraram em uma igreja evangélica, e a odeiam. 

Odeiam pelo que a mídia diz. 

 É verdade que há muitos que patrocinam escândalos tristes dentro do cenário 

evangélico. Mas há um número imensurável de exemplos que vale a pena 

serem seguidos. 

 Na época de Jesus as pessoas tinham uma opinião muito equivocada 

sobre Ele. Lucas 11:14-20. 

 Belzebu significa “senhor do esterco”. Era assim que viam Jesus. Há muitos 

que constroem sua opinião sobre o alicerce da opinião do outro, e isso pode 

ser trágico quando se trata de eternidade. 

 

3. Há pessoas que estão com o coração dividido porque se deixam vencer 

pela timidez e pela vergonha. 

 Muitos não têm inibição ou timidez para muitas coisas das quais deveriam 

sentir constrangimento. No entanto, quando se trata de seguir a Jesus, 

mostram-se inibidas e envergonhadas. Jesus enfrentou a cruz por nós, e isso 

cancela toda e qualquer argumento de timidez em segui-lo. 

Lucas 12:8  E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, 

também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus; 

 

4. Há pessoas que estão com o coração dividido porque acham que vão 

perder, porque não conhecem o que vão ganhar. 

 O que impede alguns é a ideia falsa de que servir a Cristo é perda, isto porque 

não conhecem o que vão ganhar. 

 Normalmente seu pensamento fica atrelado às coisas temporais, portanto 

passageiras, e se esquecem das eternas, tais como prazeres fúteis, modelo de 

vida que na verdade não lhes acrescenta nada. 

 Nenhum ganho dessa vida se compara ao ganho da paz no coração, e 

além de tudo, a eternidade na presença de Deus. 

 

 Ao jovem rico Jesus disse: 

 Mat 19:29  E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, 

ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes 

tanto, e herdará a vida eterna. 

Conclusão. 

Cada um precisa fazer a sua escolha, como Josué desafiou o povo a 

fazê-lo. 



A DERROTA DO MONTE   EVEREST. 

Edmund Hillary foi o primeiro homem a subir o Everest, a montanha mais alta do 

mundo. Ele e o guia atingiram os 8850 metros do cume em 29 de maio de 1953 

Seu feito coincidiu com a coroação da Rainha Elizabeth, a quem dedicou a 

conquista, e de quem recebeu o título de “Sir”. Um ano antes, Hillary já havia 

tentado a escalada, e fracassara por completo. 

Mesmo assim, os ingleses reconheceram seu esforço, e o convidaram a falar 

para uma numerosa plateia. Hillary começou a descrever suas dificuldades, 

e, apesar dos aplausos, dizia sentir-se frustrado e incapaz. 

Em dado momento, porém, largou o microfone, aproximou-se da enorme gravura 

que ilustrava seu percurso, e gritou: – Monte Everest, você me venceu esta 

primeira vez. Mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples: 

você já chegou ao máximo de sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo!  

Para o líder da célula: 

Este assunto é muito oportuno para convidar pessoas a uma decisão por 

Cristo. Há muito  frequentam a célula, mas ainda não fizeram a decisão de 

entregar a vida a Cristo, por algumas razões que o estudo  aponta. Com 

sabedoria, sem jamais forçar, o líder deve aproveitar a oportunidade para 

desafiar as pessoas a uma tomada de posição. 

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. 


