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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;
Culto do diawww.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
Luc 17:11-19











Uma igreja irresistível tem fome de Deus.
Uma igreja irresistível promove relacionamentos saudáveis.;
Uma igreja irresistível sabe quem é.
Uma igreja irresistível aprende a lidar com o pecado.
Uma igreja irresistível pratica a gratidão. Esta é outra característica de uma igreja que Deus ama abençoar.
Gratidão não é o mesmo que reconhecimento.
Ambos são essenciais:
Reconhecimento – é a resposta cordial a um favor recebido.
Gratidão – é a resposta a um presente ou uma promoção; o grito de alegria após uma bênção.
Gratidão é intencional, começa no espírito.




"Gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. " (Aristóteles)
O Pr. Rubens Lopes, de saudosa memória, conta um fato muito interessante ocorrido em 1904, em Roma, e
noticiado na Gazeta de São Paulo, em 1954.
Um cabeleireiro chamado Pietro Jarot cortou gratuitamente o cabelo de um mendigo. Passados 50 anos, Pietro
foi informado pelo consulado mexicano de que um fazendeiro milionário deixara para ele um milhão de dólares.
O fazendeiro não era senão o mendigo que, deixando a Itália, enriquecera no México. Uma palavra traduz o
gesto do ex-mendigo: GRATIDÃO.







O ser humano é por natureza, ingrato. Qualquer um de nós pode falar sobre alguma situação de ingratidão
vivida.
Há filhos que são ingratos aos pais; há maridos que são ingratos as suas esposas; empregados que são ingratos
aos seus patrões; alunos ingratos aos seus professores, entre outros.
Somos ingratos com pessoas as quais vemos e muito mais com Deus, a quem não vemos. Certamente
esta é
a pior de todas as formas de ingratidão.
Ingratidão é resultado da falta de reconhecimento por um benefício recebido. O benefício pode ser material,
emocional, psicológico e até espiritual.
O texto se constitui em uma das mais claras manifestações de ingratidão. O que aqui está posto nos ensina e
inspira.
Jesus se dirigia a Jerusalém, isto significa que o Senhor caminhava em direção ao seu martírio. Qualquer
situação a partir de então teria um caráter singular, isto é, não se repetiria. Não haveria outra oportunidade de
estar com Jesus pessoalmente.
O limite legal entre uma pessoa sã e outra leprosa era de 100 passos.



Há algumas verdades fortes no texto, que servem para nossa reflexão nesse momento:







1. Uma igreja irresistível aprende a aproveitar as oportunidades. 17:11.
 Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Esta seria sua última passagem por aquela aldeia.
 O local onde se deu o milagre não é certo. Uma aldeia entre Samaria e Galileia. Provavelmente um lugar de
concentração de pessoas leprosas.
2.






Uma igreja irresistível aprende que a obediência precede o milagre. 17:14
Nada é mais importante nesse caso do que a obediência.
Diferentemente da cura de Lucas 5:13 Jesus não toca nos leprosos.
Isto mostra que não há um modelo, uma formula de jesus curar. Ele cura como quer, quando quer e a quem quer.
Nesse caso o milagre aconteceu enquanto os leprosos iam aos sacerdotes.
Obediência misturada com fé, Sempre gera um milagre.

3. Uma igreja irresistível aprende a benção da gratidão. 17:15.
 "Em poucos a gratidão sobrevive ao favor recebido." (Sêneca)












,Uma mulher fazia compras numa feira-livre, quando um comerciante deu uma laranja para a sua filha.



Querendo demonstrar para o feirante que havia ensinado seus filhos a serem agradecidos, a mãe perguntou
à criança:
– Como é que se diz, minha filha?
– Descasca! – respondeu a menina.

A gratidão, às vezes vem de quem não se espera. É melhor não esperar.
Jesus destacou que só um estrangeiro voltou V.18, um samaritano.
O fato de Jesus ter determinado que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, confirma que nove eram judeus, e
um samaritano.
Ou seja, era plausível alguma expectativa de gratidão dos judeus, no entanto isso não ocorreu.
Às vezes a gratidão vem de quem não espera, e não vem de quem se espera.
É significativo o fato de ser um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, por sua origem impura. Um
samaritano era alguém discriminado por sua origem, visto como paria, como um ninguém. Ao tempo de Jesus os
judeus não se comunicavam com os samaritanos, tinham-no em pequena conta.
Gratidão às vezes vem de quem não esperamos, assim também a ingratidão.

4. Uma igreja irresistível aprende que ser grato possibilita outras e maiores bênçãos na vida.
 Quem agradece se faz candidato às bênçãos maiores.
 O que o Senhor Jesus faz por nós é graça, isto é, favor imerecido. Nossa gratidão deve ser fruto dessa verdade.
Dez leprosos foram ao Mestre. Só um voltou, e porque voltou, recebeu duas bênçãos: cura e salvação. V.19
 Dez foram curados, mas só um foi salvo.

Conclusão.
1. Você já foi socorrido por alguém, em alguma dificuldade?
Você reconhece a importância de ser grato com aqueles que nos abençoaram?
2. Você já expressou direta e verbalmente a sua gratidão a essas pessoas?
Quem não agradece a uma pessoa por um favor recebido, dificilmente será grato a Deus pelo que Ele tem feito.
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.

