
 

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. 

Eclesiastes 9:1-8 

• O mundo todo está perplexo com a pandemia que assusta e já tem ceifado vidas. É um tempo de crise sem 
precedente para todos nós. 

• Há muitos sentimentos que podem tomar o nosso coração, tirar lições disso tudo é vital. 
• Salomão foi instrumento de Deus para escrever Provérbios, cantares e Eclesiastes. 
• Alguns sugerem que Cantares foi escrito na juventude de Salomão. Provérbios na fase adulta e Eclesiastes já 

fase de maturidade.  
• Neste texto Salomão nos ensina algumas preciosas verdades que precisamos ter no coração e na mente, 

quando passamos por uma crise. 
• O que precisamos entender quando vem a crise? 

 
1. Quando vem a crise precisamos entender tudo sucede a todos sem distinção. 9:2 

 
• O fato de sermos servos de Deus não nos isenta e não blinda contra doenças e qualquer outra dificuldade que 

acomete o ser humano. 
• Enquanto estivermos debaixo do céu, e em cima da terra, tudo pode suceder a todos, sem distinção. 
• Eis o que o Senhor Jesus disse: 
• Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que 

vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que 
está nos céus; porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre 
justos e injustos. Mateus 5:44-45. 
 

• Você entende que nenhum de nós está livre de lutas e dificuldades? 
 

2. Quando vem a crise precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus. 9:1 
 

• O mundo não está como um carro desgovernado. Deus continua no controle de todas as coisas.  
• Ele é Soberano. 

• Salmo de Asafe O Deus poderoso, o SENHOR, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol 
até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e 
não se calará; adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do 
alto, chamará os céus e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que 
fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo 
é o Juiz. (Selá) Ouve, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra 
ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua 
casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva e as 
alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes; e minhas são todas 
as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. 
Salmo 50:1-12 
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• Você consegue descansar no fato de que o mundo está nas mãos de Deus? 
 

3. Quando vem a crise precisamos entender que o coração humano essencialmente mau. 9:3 
 

• O pecado nos atingiu de tal forma, que somos capazes de atos de bondade e atos de maldade. 
• Mesmo nesta situação caótica, há quem busque se aproveitar e tirar vantagem. Isto acontece pois “o coração 

dos filhos dos homens está cheio de maldade”, disse Salomão. 
 

4. Quando vem a crise precisamos entender que a vida é finita. 9:3-4. 
 

• A vida é passageira, e precisamos dar sentido a ela, sendo uteis aos outros, servindo a Deus. 
• Precisamos nos preparar para o derradeiro dia em que estaremos diante do Senhor. 

 
• A vida é finita, você está seguro da eternidade com Cristo? 

 
 

5. Quando vem a crise precisamos entender que devemos nos aproximar mais de Deus. 9:8 
 

• O último desafio que aprendemos com o texto é este: 
• Em todo tempo sejam alvas a tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. 
• Vestes brancas é uma figura de vida limpa e santa diante de Deus. 
• Óleo é figura que representa unção. 
• No tempo de crise precisamos buscar vida que agrade a Deus, e unção renovada para servi-Lo. 

 

 

 

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! 


