
 
 
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. 
 

Hebreus 3:1-15. 
“Ele iria ser tudo que um mortal deve ser Amanhã”. 
Ninguém seria melhor do que 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 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 
 
  
• Há pessoas que sempre adiam uma decisão importante. Sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. 
• Gente que sempre adia, sempre procrastina, sempre empurra para frente. É assim em relação às 

pequenas coisas, bem como em relação às grandes coisas.  
• Adia uma viagem, adia um compromisso, adia uma decisão. 
• Sua posição é não ter posição. Está sempre em cima do muro.  
• Não decidem, não porque não sabem o que precisa ser feito, mas sim porque estão acostumadas a adiar. 

Até sabem da responsabilidade, e, no entanto, adiam. 
• A maioria das pessoas que tem ouvido o evangelho por algum tempo, e se conseguiu prestar alguma 

atenção, com certeza não precisa de mais informação. Precisa sim tomar uma decisão.  
• Não tomar uma decisão já é decidir. 
• A maioria das pessoas realiza o que pode ser adiado, e adia o que precisa ser realizado. Isso vale para 

várias questões da vida, e principalmente para a vida espiritual. 
 

• Em muitos casos é possível adiar para se resolver mais adiante, este raciocínio, porém, é absolutamente 
inadequado em se tratando do inadiável. A questão da eternidade é inadiável. 

• Isto pode ser trágico, pela razão de não sabermos o nosso futuro. 
• Quando Deus falar, e Deus fala, não devemos endurecer o coração. 

 
• Deus fala e muitas vezes nos endurecemos: 

 
• Muitas vezes a Bíblia diz que Deus falou. 
• Deus fala ao homem de muitas maneiras.  
 

1. Deus nos fala através da natureza.  
• Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos Salmo 19:1..  

 
• Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem 

a verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o 
próprio Deus lhes manifestou.  Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno 
poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por 
intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis; Romanos 1:18-20. 

Não deixe para amanhã o que você pode fazer 
hoje. 
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2. Deus nos fala através da consciência.  
• Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles 

lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, 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 Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos 1:14-16 

3. Deus fala através das Escrituras.  
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem 
não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E 
como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a 
paz, dos que anunciam coisas boas! Mas nem todos obedecem ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, 
quem creu na nossa pregação?  
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:13-17 
 

• A Bíblia jamais se curvou diante da ciência. Resistiu aos ataques dos céticos, sobreviveu a todos os 
ataques da pena humana.  
 

• Os autores da bíblia, afirmaram que Deus lhes deu o que escrever. Cerca de 2000 vezes, no AT. disseram 
que Deus lhes deu o que escrever. 

• A veracidade da Bíblia é comprovada pelas profecias que se cumpriram. Pela força da sua mensagem, 
capaz de mudar uma vida, transformar um coração. 

 
4. Deus fala através de Jesus Cristo.  
• Esta é a revelação máxima de Deus ao homem.  

• Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes 
últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez 
também o mundo; Hebreus 1:1-2. 

 
• A Bíblia é a moldura que adorna a pessoa de Jesus Cristo. A mensagem central da Bíblia é o amor de 

Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. 
• Em Cristo Deus diz que nos ama. Em cristo, Deus diz que nos reconcilia consigo. Em Cristo, Deus diz 

que há um céu para ser buscado e um inferno para ser evitado. 
 

Conclusão. 
ü Que Deus fala, disso não temos dúvidas. A questão é a resposta do homem a voz de Deus: 
ü Há três atitudes: 
ü 1. Adiar uma decisão. 
ü 2 A incredulidade endurece o coração. 3:12. 
ü 3. O pecado endurece o coração. 3:13. 

 
Para reflexão: 

1. Você compreende que Deus fala? 
2. Você conhece pessoas que afiam uma decisão espiritual? 
3. E você? Qual a decisão que você precisa tomar? 

 
  DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 
 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. 

Bom estudo 
 

 
 
 
 
 


