
 

 

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. 

 

Algumas características acompanham os que possuem uma fé genuína e confirmam que houve 

um verdadeiro encontro com Jesus 

 

I. Amor/anseio por Deus: Sl 42.1-5; 73.25; Lc 10.25-27 

• Apenas a pessoa que nasceu de novo consegue amar a Deus de todo o seu coração, de 

toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças 

• Assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim também o salvo deseja estar 

com Cristo 

è O que significa amar a Deus? 

 

 

II. Arrependimento do pecado: Sl 32.5; Pv 28.13; Rm 7.14-25; 2Co 7.10; 

1Jo 1.8-10 

• Vivemos em um mundo manchado pelo pecado e infelizmente pecamos ao longo de 

nossas vidas. No entanto, aquele que crê verdadeiramente em Cristo não se acomoda no 

seu pecado. Antes, se arrepende da sua ofensa contra Deus e luta para vencer o pecado 

• Paulo expressa muito bem esse sentimento de luta contra o pecado ao dizer: O bem que 

eu quero fazer, não faço; mas o mal que não quero, esse eu acabo praticando 

è Como você lida com o pecado? 
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III. Vida de oração: Lc 18.1; Ef 6.17,18; Fp 4.6,7 

• Orar é mais que apresentar uma lista de pedidos para Deus. Orar é se relacionar com 

Deus 

• Há quem se aproxime de Deus em oração apenas para que seus pedidos sejam atendidos; 

quando recebem aquilo por quê tanto oraram, se distanciam de Deus 

• Quem crê verdadeiramente em Cristo ora não apenas pensando nos seus pedidos; antes, 

o objetivo principal da oração é o relacionamento com Deus.  

è Por que você ora? Apenas para receber as bênçãos de Deus ou por que quer passar 

tempo com Ele? 

 

è DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 
è Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  
è Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros.  

 

 

 

 


