Hoje se você ouvir a Sua voz não endureça o seu
coração.
De 26 a 31 de março

Pr Celso Martinez
Culto do dia 18/03

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 outro auxiliar peça a ele para fazer.
Hebreus 3:7-13
 Faz parte da realidade da maioria das pessoas a protelação, isto é, o adiamento de decisões e coisas
importantes para serem feitas.
 Deus sempre fala, mas nem sempre estamos dispostos a ouvir-lhe a voz.
 O texto tem suas bases no Salmo 95, que por sua vez refere-se a Êxodo 17.
 Embora tendo visto a mão de Deus agindo na saída do Egito, em chegando ao deserto, murmuraram
contra Moisés pedindo água.


O episódio referido neste texto é a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, quando Deus lhe
falou, por muito tempo e de muitas formas.

1. Deus fala através da natureza. Salmo19
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo
19:1.
 Fala Através do macrocosmo e do microcosmo.
 Cada 5 centímetros quadrado de pele consistem em 19 milhões de células, sessenta pelos, noventa
glândulas sebáceas, 6 metros de vasos sanguíneos, 625 glândulas sudoríparas e 19.000 células
sensoriais.
 Os sinais nervosos podem percorrer os nervos os músculos a velocidade de até 320 km/h.
 O cérebro humano, de mais ou menos 1 ½, é a disposição mais complexa e ordenada conhecida no
universo.
 Basta uma asa de borboleta, uma gota de água e um olho de uma mosca para confundir o mais
ferrenho ateu. Diderot- Ensaísta francês.
2. Fala através da consciência. Romanos 2:15.
 Em seu livro “Críticas da Razão Pura” Emanuel Kant afirmava que duas coisas lhe causavam
assombro: Os céus estrelados e a consciência dos homens.
 Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei; mas serão justificados os que praticam a lei
(porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não
tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando
juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os), no
dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho.
Romanos 2:13-16.
 Sem a consciência seríamos como navios desgarrados, ou como mísseis desprovidos de sistema
orientador.
 Há um caos na sociedade, quando perdemos a consciência.
3. Deus fala através das Escrituras. Hebreus 4:12.
 Pelo menos 2000 vezes no AT. É dito que Deus falou.
 Os autores bíblicos afirmaram que Deus lhes deu o que escrever

4. Deus fala através do Espírito Santo.
 O Espírito Santo de Deus tem, e só Ele tem, a capacidade de nos falar a alma.
Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Act_8:29


Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a
Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Act_13:2
5. Deus fala através de Jesus. Hebreus 1:1-2
 A bíblia é a moldura que adorna a Pessoa de Jesus Cristo.
 A mensagem central da bíblia, o coração pulsante das Escrituras é o fato de que Deus amou o
mundo e deu Jesus para nos salvar.
 Tirar Jesus da bíblia é o mesmo que tirar o sangue da veia, o cérebro do crânio, o sol do firmamento,
o oxigênio dos pulmões.
“Quando você precisa tomar uma decisão e não a toma está tomando a decisão de nada fazer”.
William James – Filósofo e psicólogo americano em 1910.
 As pessoas protelam uma decisão de caráter espiritual por vários motivos:
1. Por não estarem bem certas da decisão a ser tomada.
 A dúvida tem a capacidade de paralisar uma pessoa.
2. Por motivo de tradição.
3. Por razão cultural, onde aprendemos a adiar, a fazer as coisas na última hora.
4. Por não estar consciente dos riscos e da insegurança de se fazer uma escolha na última hora.
5. Por uma compreensão equivocada do Deus de amor e justiça.
6. Por estarem presas às opiniões dos outros.
7. Por uma escala de valores equivocada, onde prezam e valorizam mais o temporal do que o eterno.
8. Por falta de coragem para tomar a decisão que sabem ser a certa, mas protelam por medo.
Ele iria ser tudo o que um mortal deve ser, Amanhã.
Ninguém seria melhor do ele, Amanhã.
Cada manhã ele empilhava as cartas que iria escrever, Amanhã.
De fato, era uma pena que ele estivesse tão ocupado para ver o filho, mas ele prometeu ir vê-lo, Amanhã.
Esse homem teria sido o maior dos trabalhadores, Amanhã.
O mundo o teria conhecido se ele tivesse visto o, Amanhã.
Mas o fato é que ele morreu e desapareceu de vista, e tudo o que restou quando a vida acabou,
Foi um monte de coisas que ele pretendia fazer
Amanhã.
Autor desconhecido.
“Quem deixa para fazer depois o que pode fazer logo, perde o que nunca mais encontrará. ” Coelho Neto

“Pense há quanto tempo você vem adiando! ” Marco Aurélio

Conclusão
1. Você conhece pessoas que estão sempre adiando uma decisão de seguir a Cristo?
2. Dos motivos apresentados acima que impedem uma pessoa de seguir a Cristo, qual deles você acha mais
comum?
3. Você já decidiu seguir a Cristo?

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.

