
  

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. 

Êxodo 17:8-16 

• Este foi o primeiro encontro de Israel com os amalequitas, em Refidim, no Sinai. 

• Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, e enquanto as mãos de Moises permanecessem 
erguidas, Deus lhes dava vitória. 

• Na verdade, a batalha era travada em duas frentes: No monte e no vale. 

• O que acontecia no monte determinava o que aconteceria no vale. 17:12 

• Uma era física. A outra era espiritual. 

• No vale era batalha física. No monte era a batalha espiritual. 

• Moises era o grande líder do povo de Deus. No entanto ele se cansou.  

• Moises era humano. Não obstante ser o grande líder de Israel, Moises era pleno da sua 
humanidade, como qualquer um de nós.  

• Deus por homens e mulheres que se percebem completamente humanos, para realizar coisas 
extraordinárias e sobre humanas. 

• O que aconteceu ali foi tão importante, que o Senhor determinou um memorial: O Senhor é a 
minha bandeira. 17:15 

• O episódio é altamente encorajador e desafiador, quando pensamos na Visão da Igreja em Células.  

• Há aqui, alguns princípios que precisam ser entendidos e praticados por todos, para que 
alcancemos muitos para Cristo. 

1. Em primeiro lugar o desafio é para todos. 9 

• Esta é a primeira referência a Josué. Talvez com 45 anos de idade. 

• Depois disso, Josué estava sempre próximo de Moisés. 

• A batalha o fez próximo de Moisés, que passou a ser o seu discipulador e inspirador. 

• Em uma batalha, se um ganhar, todos ganham. Se um perder, todos perdem. No mesmo exercito, 
não há uns perdendo e outros ganhando. Todos perdem, ou todos ganham. Significa dizer que na 
batalha, todos são necessários, portanto o desafio é para todos. 

A vitória que vem de mãos levantadas diante do 
trono do Senhor. 
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• Se olharmos a necessidade de ganhar pessoas para Cristo como nossa batalha, certamente que 
todos se envolveram e buscarão dar o seu melhor. 

Moisés, Hur e Arão estavam no monte, enquanto Josué e o exército estavam no campo 

2. Em segundo lugar, há posições específicas para cada um. 9. 

• Moises determinou que fossem escolhidos alguns para a batalha no campo. 

• Para lutar no campo, não poderia ser qualquer um. Tinha que ser homens escolhidos. Gente com 
habilidade para a batalha campal. 

• Êxodo 17:9  Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra 
Amaleque; amanhã, eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão.  

• Para o campo forma os que sabiam guerrear no campo. Para o monte, foi Moisés, que sabia lutar 
no monte. 

• Cada um precisa entender que seu papel é importantíssimo na grande batalha de ganhar pessoas 
para Cristo. Cada um precisa ocupar seu espaço, e fazê-lo da melhor forma possível. 

• Se na guerra, o empenho de um determina a vitória de todos, também é verdade que a displicência 
de um pode determinar a derrota de todos. 

• Cada um deve dar o seu melhor. 

3. Em terceiro lugar aprendemos sobre o poder da cooperação. 12 

• As mãos de Moisés se cansavam.  

• Êxodo 17:12  Porém as mãos de Moisés eram pesadas; por isso, tomaram uma pedra 
e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela; e Arão e Hur sustentaram as 
suas mãos, um de um lado, e o outro, do outro; assim ficaram as suas mãos firmes até 
que o sol se pôs.  

• Se o trabalho for executado apenas por uns poucos, haverá cansaço e pouco resultado. Mas se for 
realizado por todos, os resultados serão imensuráveis. 

• Todos eram importantes na batalha, mas Josué e Hur se tornaram mais importantes ainda. 

• A vitória dependia das mãos de Moisés erguidas. Mas ele se cansava. 

• Sem o apoio de Hur e Arão, não haveria vitória. Por mais que os soldados se dedicassem no 
campo, sem o apoio de Hur e Arão,  não haveria vitória. 

• Eles eram braço de carne, segurando o braço de carne de Moisés. Gente humana, sustentando o 
Moisés humano. 

• Eles representam os ministérios que apoiam o pastor na igreja e os lideres de células nas casas.. 

• Representam os diáconos. 

• Representam os professores da escola Bíblica. 

• Representam os ministérios que atuam nas diversas áreas da igreja. 

• Representam os líderes de células que se dedicam para ganhar pessoas para Cristo. 

• Representam os ministérios que cuidam da igreja. 



Conclusão. 

1. Você compreende que ganhar pessoas para Cristo é um grande desafio? 

2. Como você pode contribuir para que o desafio seja alcançado? 

3. Você está disposto a se envolver? 

4. Caso a sua resposta seja positiva, de que maneira você pretende fazê-lo? 

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. 


