
 
 
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. 

Marcos 7:19-23. 
• O texto trata do diálogo de Jesus com os fariseus e escribas que saíram de Jerusalém. 
• A questão se referia ao fato de os discípulos comerem sem lavar as mãos. 
• O ato de lavaras mãos aqui, não tem o sentido de higiene, mas sim de religiosidade. Lavar as mãos era um ato 

cerimonial, cheio de rigor. 
• Havia um ritual meticuloso para a lavagem das mãos antes do alimento. 
• Lavar as mãos antes de comer, fazia parte da tradição oral extra bíblica, ou seja, não estava na Bíblia, como 

Jesus deixou claro 7:3 
• Era parte do comentário que os rabinos fizeram da Lei, e deram a ele o mesmo peso que a escritura tem, o que 

Deus não aprova. 
• Apenas dos sacerdotes era exigido que lavassem as mãos. Lev.22:6-7 
• Tinha um sentido de purificação. Os fariseus e Escribas substituíram o padrão de Deus pelo dos homens. 
• Chegavam a dizer: Qualquer que come pão sem lavar as mãos tem a mesma culpa de que se tivesse deitado 

com uma prostituta. Comentário que os judeus faziam. 
• Jesus chama a atenção para o fato de que eles desprezavam o que era claro nas escrituras, e se prendiam ao 

que não estava nas Escrituras. Assim, o Senhor alerta para o que entra no coração, e tem o poder de contaminar. 
• Há uma pergunta que podemos fazer: O que entra no coração e tem a força de contaminá-lo? 
• O problema não é o que entra no estomago. 
• O problema é o que entra no coração. 
• O que entra no estômago é lançado fora. 
• O que entra no coração em forma de impressão, sai do coração na forma de expressão. 
• O que entra no coração gera um sentimento que se manifesta pela palavra que sai da boca. 
• A Bíblia nos exorta a guardar o coração. 
• Prv 4:23  Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas 

da vida.  
• Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Prov. 4:23 NVI 

 
• Há três coisas que tem forte capacidade de entrar no coração e causar gigantesco estrago. 
• Quais sãos as coisas que podem entrar no coração de uma pessoa e tem a capacidade de contaminá-la? 
• Na verdade, o que entra no coração é normalmente fruto do que os outros fazem a nós e permitimos que marque. 
• O Senhor \Jesus alertou sobre o que pode entrar no coração. 7:18-23 
• Há, portanto, três coisas que têm esta força, e precisamos nos precaver: 

 
1. Cuidado com as palavras que você ouve. 
• Palavras que proferimos e palavras que ouvimos. 
• Quantas palavras nós já ouvimos que nos marcaram negativamente. Imprimiram em nós uma marca terrível. 

Você já foi ferido por palavras que lhe disseram? 
Você já feriu pessoas com palavras que você proferiu? 

 
2. Cuidado com as ações que os outros fazem e lhe atingem. 
• Ações que praticamos e ações que outros praticam e nos atingem. 
• As vezes esperamos das pessoas mais do que elas podem dar, e isto, invariavelmente, nos levará a uma 

decepção, em algum momento. 
Alguém já lhe fez algo que lhe machucou? 
Você já fez algo que machucou alguém? 
O caminho para cura será sempre o perdão. 
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3. Cuidado com as omissões dos outros e que geram amargura. 
• Não só esperamos muitos das pessoas, como também esperamos por muito tempo.  
• Uma das possibilidades de se machucar está na atitude de responsabilizar os outros por nossos fracassos. 
• Omissão é esperar por algo de alguém e não aconteceu. 
• Você esperou algo de alguém e não se concretizou? 
• Alguém já esperou algo de você que  não se concretizou? 

 
 
Conclusão. 
Como você pode colocar este estudo em prática na sua vida? 
 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


