
	

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. 

Atos 26 

• As Olimpíadas de Los Angeles de 1984 foram especiais. Não obstante o boicote russo, ela foi marcante 
para o Brasil Teve o destaque de Joaquim Cruz, com medalha de ouro. Prata no vôlei. Destaque 
também para o velocista americano Carl Lewis. 

• A Norte Americana Joan Benoit venceu a maratona de Los Angeles.  
• Talvez você não se lembre da imagem dela, mas certamente se lembrará de uma imagem icônica da 

suíça Gabrielle Andersen. 
• Tomada por câimbras lancinantes, ela adentra o Estádio, se arrastando e toda torcida pela dor. O 

ginásio inteiro pôs-se de pé, e testemunhou um extraordinário exemplo de perseverança e motivação para 
alcançar a linha de chegada da competição.  

• Ela não ganhou o premio, mas será lembrada sempre por sua garra e determinação. 
• Isso tem um nome: Motivação. 

 
• Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. 
• Motivação é o que faz com que os indivíduos deem o melhor de si, façam o possível para conquistar o que 

almejam. 
 

• O motivado vê desafio em cada problema. O desmotivado vê problema em cada desafio. 
• O motivado vê oportunidade em cada dificuldade. O desmotivado vê dificuldade em cada oportunidade. 
• Bill Gates x Steve Jobs. Diz-se que Steve Jobs era o gênio. Mais inteligente, mas Bill Gates era o mais 

motivado. 
• O primeiro era inteligente e mais motivado. O segundo era mais inteligente e menos motivado. 
• Entre inteligência e motivação, é melhor a motivação, pois ela é capaz de nos levar a alvos inimagináveis. 
• Bill Gates não terminou a faculdade, e com 19 anos começou uma pequena empresa na garagem do seu pai. 

Deu início a Microsoft. Tornou-se o homem mais rico do mundo. 
• Steve Jobs foi fundador da Apple. Criador do Macintosh. 

 
• Há variados personagens na Bíblia. Deus os usou independentemente das suas fraquezas e limitações. 
• Usou Moisés – Um homem com dificuldade de fala e certa medida de problema com a autoestima. 
• Usou Elias – Um homem contraditório. Capaz de lutar contra os profetas de Baal e fugir de Jezabel. 
• Usou Jonas – o homem a quem Deus deu uma direção clara de ir para Nínive, e ele foi para outra direção, 

para Társis. 
• Usou Pedro – homem de temperamento explosivo. 
• Uma das figuras mais interessantes e motivadas é Davi. Embora tenha caído em sério pecado moral, Davi é 

lembrado no Novo Testamento como o homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. 
 

• A descrição de Davi:  

O Poder da Motivação 
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I Samuel 16:12  Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. 
Então disse o Senhor: Levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. 

• I Sa 16:18  Respondeu um dos mancebos: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar 
bem, é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil aspecto; e o Senhor é com ele. 
 

1. Uma pessoa motivada começa em Deus. Salmo 18:29. 
• Basta ler os Salmos e haveremos de compreender o quanto Davi tinha experiência com Deus, e isso vinha da 

sua  motivação. 
• Com Deus salto uma muralha. Com Deus venço um esquadrão. 
• Entusiasmo é uma admiração, um arrebatamento, uma explosão de alegria, uma excitação de maneira 

exagerada. 
• Estar entusiasmado é “estar possuído por Deus”. 

 
2. A pessoa motivada é corajosa. 
• Davi não se intimidou com o gigante Golias que afrontava o exercito do Senhor.  
• Golias tinha 2,92 de altura. 
• Sua couraça pesava +-de 75 kg. 
• A ponta da sua lança +- 9kg. 

I Samuel 17:45  Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo; mas eu 
venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.  

• I Samuel 17:46  Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão; ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça; os 
cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra; para que toda a terra 
saiba que há Deus em Israel;  

• I Samuel 17:47  e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança; 
pois do Senhor é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos.  
 

3. A pessoa motivada esta disposta a se arrepender e recomeçar. Salmo 51:16-18. 
• Davi pecou, mas mostrou verdadeiro arrependimento. 
• A pessoa motivada pode até cair, mas não fica prostrada. Deus a levanta. 

 
4. A pessoa motivada  não se deixa ensoberbecer com elogios, e não se deixa abater com as críticas. 
• Davi foi criticado por seus irmãos, no entanto isto não lhe desanimou. 
• Quem se melindra com crítica, provavelmente vai se ensoberbecer com os elogios. 

 
• 1Sa 17:26  Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará ao homem que 

matar a esse filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? pois quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os 
exércitos do Deus vivo?  

• 1Sa 17:27  E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: Assim se fará ao homem que o matar.  
• 1Sa 17:28  Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o quando falava àqueles homens; pelo que se acendeu a sua 

ira contra Davi, e disse: Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu 
conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração; pois desceste para ver a peleja.  

 

Conclusão. 

1. Você é uma pessoa motivada? 
2. O que você está disposto a fazer para não se deixar abater? 
3. Você poderia compartilhar alguma experiência de conquista que exigiu motivação? 

 
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 
Líder certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  
Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros. Cada pessoa é muito 
importante e necessária. 

Bom estudo a todos! 



	


