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Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável
noite 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

QUEBRA GELO

CÂNTICOS

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 essa

Lucas 8:40-56.
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Há coisas que acontecem quando Jesus está na casa.
Há coisas que acontecem quando Jesus está indo para uma casa.
Aqui acontecem os dois.
Jairo era alguém importante e fez a oração mais contundente:
Pediu que Jesus entrasse em sua casa.
O que o levou a pedir a presença de Jesus em sua casa?
O desespero de ter a única filha à beira da morte. V. 41-42
Este é um daqueles típicos exemplos de pessoas que são atraídas para Jesus
por meio do desespero e da dor.
O desespero leva uma pessoa a fazer o impensável.
O motivo de desespero de Jairo era a situação da sua filha. Lucas nos informa
que era filha única.
1. O Desespero levou Jairo a se despir da posição. V.41.
Ele era alguém de posição, o desespero diante de uma causa impossível,
certamente que é a causa capaz de colocar o presunçoso de joelhos.
2. O desespero o fez vencer todo constrangimento v.40.
A situação não se dá em um recinto fechado, mas sim diante de uma multidão.
V.21
3. O desespero o fez humilde. V.41.
Seu pedido foi humilde. Ele rogou.
Rogar é implorar, é pedir com muita humildade.
O que aconteceu quando Jesus foi a casa de Jairo?

1. Jesus levou esperança.
 Esperança é a certeza de que algo vai acontecer.
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Marcos nos informa que Jairo foi a Jesus com expectativas: cura e vida. V.23
Não pediu que ela melhorasse, mas sim que fosse curada e tornasse a viver.
A posição religiosa, social e econômica de um homem, entretanto, não o livra
do sofrimento.
Jairo era líder, rico, influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. Seu
dinheiro e sua influência não puderam manter a morte do lado de fora da sua
casa. Os filhos dos ricos ficam doentes e morrem também.
Na verdade todos nós somos igualados na doença e na morte.
Jairo foi a Jesus, pois já ouvira sobre os milagres que Ele operara.
Jesus levou confiança. V.49-50.
A palavra das pessoas era de desânimo e incredulidade.
Por que incomodas o Mestre? A menina está morta.
Não tem jeito. É caso encerrado.
É a esperança que nos leva a crer que algo vai acontecer.
É a confiança que nos leva continuar crendo que algo vai acontecer,
mesmo diante de palavras negativas.
Quando Jesus está conosco não precisamos temer palavras negativas e de
incredulidade
Humanamente a situação estava encerrada. A menina estava morta.
Sempre haverá a voz do desânimo e da incredulidade.

3. Jesus levou restauração. V.55
 Jesus levou cura e vida. Foi o que Jairo pediu e foi isso que Jesus lhe deu.
 Todos choravam, mas bastou uma palavra de fé e o pranto superficial deu
lugar ao riso da zombaria. V.52-53
 Jesus fazia milagre e pedia que ninguém o divulgasse, para que o foco não
fosse desviado.
 Hoje a propaganda é o milagre.
Conclusão.




Jesus é a esperança dos desesperançados.
Ele mostrou isso para o homem que não podia ser subjugado (8:26-39).
Para a mulher que não podia ser curada (8:43-48); e para o pai que recebeu a
informação de que não poderia mais ser ajudado (8:49-56).

Para reflexão:
1. Você compreende que há pessoas que só serão atraídas para Jesus por meio
da dor?
2. Qual é mais fácil, vir pela dor ou vir pelo amor?
3. O que Jesus ofereceu a Jairo que você também precisa?

Obs.
Querido facilitador, a célula deve ser desafiada a participar. Um sintoma de uma
célula funcionando bem é quando todos estão procurando dar sua contribuição
ao estudo. Provoque o debate, a participação, tendo cuidado para não
monopolizar a palavra e não permitir, em amor, que alguém o faça.
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua
célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade. Instrua os membros da
célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. Distribua tarefas a todos da
célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra gelo; Levar
um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; Orar durante a semana
pela célula; Organizar os eventos da célula (como comemoração de aniversários, visita a
orfanatos, visita a asilos, etc.) .
EVANGELISMO - Líder incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de
convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.
Exclusivo para o líder de célula:
Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para que lha
conceda, ao menos tenha paixão.
Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do que
você diz é verdade para você.

