
	

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.	

Provérbios 1:7- 26. 

“Meu filho, quando os pecadores quiserem enganá-lo com mentiras não permita que isso aconteça. 
1:10. BLH 

Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. 1:10. 

• Há algumas situações que propiciam esta afirmação: 

• A jovem que é solicitada a provar seu amor pelo namorado, entregando seu corpo ao prazer. 

• O homem que se vê provocado a toda hora, pela colega de trabalho que o convida a uma aventura, 

um caso. 

• Alguém que lhe oferece a possibilidade de um negócio altamente vantajoso, mas com ele rastros de 

desonestidade. 

 

1. Não ceda à má influência. 1:10 
• Se os pecadores quiserem te tentar, NAO CEDA. 

• O que é Influência: 
• Influência é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, o poder, o controle ou a 

autoridade. 
•  Todos nós damos e recebemos influência. Na verdade, a vida é repleta de influência. 

• Há gente que inspira, ou seja, influencia para melhor. Nos desafia a buscar crescer, avançar. Há 

outros, porém, que nos influenciam para o pior.  

• Saber escolher que nos influencia é uma decisão pessoal e seríssima. 

• Influenciamos ou somos influenciados. I Cor 15:33 

• Não se deixem enganar: "as más companhias corrompem os bons costumes". I Cor. 15:33. 

“Entre os antigos: “Dize-me com quem andas e eu te direi que és”“. 

“Quem com porcos anda, farelo come”. 

2. Não ceda ao convite para a violência. 1:11-12. 
• Violência é injustiça praticada contra alguém. O mundo é injusto. As pessoas são injustas, mas o 

desafio de Salomão pede que não andemos de acordo com o fluxo normal desse mundo injusto. 

• A injustiça provoca a violência. Há muitas formas de violência. 

• Violência física – aquela que fere o corpo do outro. 

• Violência verbal – Palavras hostis que machucam, muitas vezes, muito mais do que uma agressão 

física. 

• Violência social – A desigualdade social desse mundo é uma das mais contundentes expressões de 

violência.  
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• Violência psicológica – Quantas pessoas são submetidas a intenso ataque psicológico, na forma de 

humilhação e ofensa. 

• No texto, somos desafiados a não ceder ao convite para a violência, seja ela de que forma for. 

 

3. Não ceda ao convite para o dinheiro fácil. 1:13 
• Não há dinheiro fácil. 
• Dinheiro fácil ou é crime ou é golpe. Sedução pelo dinheiro fácil atrai por encontrar o elemento mais 

propício para isso: a cobiça humana. Esta é a base da corrupção que dilapida o Brasil: O dinheiro 

fácil. 
• A Bíblia não condena o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. 

• 1Tm_6:10  Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e nessa cobiça alguns 
se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 

• Quem cede ao convite para o dinheiro fácil corre o risco de perder a moral, macular sua reputação, 

perder a família, perder a liberdade e por fim, perder tudo que conquistou com o dinheiro fácil. 
• O dinheiro fácil não se multiplica. Gasta-se fácil o que se conquistou de forma fácil. 

 
4. Não ceda às alianças que comprometam seus valores. 1:14 
• “Lançar a sua sorte entre os pecadores” significa alinhar seus valores com os valores dos outros. 
• Nossa vida é regulada pelos valores que a fundamentam. Somos a soma dos nossos valores. Quem 

tem valores elevados, manterá a sua vida na base dos valores elevados. Que tem valores rasteiros, 

conduzirá sua vida de forma rasteira. 

 

5. Não ceda Porque as consequências são maiores do que possamos imaginar. 1:19 
• Um dos grandes problemas de quem cede diante do que não deveria ceder é não levar em conta que 

toda escolha traz consequências. 
• Alguém disse: Na vida não há condenação nem premiação, o que há é Consequência. 
• Ceder ou não, é uma escolha. Mas a consequência da escolha, nós não podemos escolher. Ela é 

automática, compulsória e inevitável. 

 

Conclusão: 

1. Você reconhece o perigo das más influências na vida de uma pessoa? 

2. Quais as maiores dificuldades que dificultam a resistência a uma sedução? 

3. Como podemos não ceder aos apelos citados acima? 

   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. 

	

 

 


