
	

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. 

Baseado no capítulo 3 do livro “Uma vida com propósito”. 

Prov 16:1-2 

Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Provérbios 16:2 

Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Provérbios 16:2 NVI 

Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. BLH 

• Tudo que fazemos é feito por causa de um motivo, que pode ser claro ou não. 
• Toda ação tem um motivo por trás. 
• Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. 
• Dirigir é guiar, controlar, direcionar. 
• O que nos dirige é o que nos controla. 
• Podemos até fazer a coisa certa com motivo equivocado.  

• Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente; uns por amor, 
sabendo que fui posto para defesa do evangelho; mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não 
puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Filipenses 1:15-17. 

• Quais são as principais motivações do coração humano? 
1. Muitos são motivados pela culpa. 

• Pessoas que passam a vida inteira fugido do remorso e ocultando a vergonha de algo que sofreram. 
• Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por lembranças dolorosas. 
• Elas frequentemente se culpam por sabotarem o próprio sucesso. 
• Quando Caim pecou, a sua culpa o fez sair da presença de Deus.  
• Deus lhe disse: Você será um fugitivo errante 

 
2. Muitos são motivados pelo rancor e pela raiva. 

• Elas se apegam a mágoas sem jamais superá-las ao invés de aliviarem sua dor através do perdão, revivem-na de 
contínua em sua mente. 

• Pessoas dirigidas pelo rancor “se fecham” e interiorizam sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. 
• O rancor sempre machuca mais a pessoas que o sente do que aquele que lhe trouxe tal indignação. 
• As pessoas que o magoaram no passado não podem continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor 

através do rancor. 
• A questão não é o que fizeram comigo, mas sim o que eu faço com o que fizeram comigo. 

 
3. Muitos são motivados pelo medo. 

• Os medos são provavelmente resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento 
em um lar severo ou mesmo de predisposição genética. 

• Pessoas movidas pelo medo, muitas vezes perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. 

Qual o motivo do seu coração? 
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4. Muitos são motivados pelo materialismo. 
• Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo da vida. 
• O conceito que subjaz é de que ter mais nos fará mais felizes, mais importantes e mais protegidos. 
• Entendíamo-nos e passamos a desejar modelos mais novos, maiores e melhores. 

 
5. Muitos são motivados pela necessidade de aprovação dos outros. 
• Pessoas assim permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem sua 

vida. 
• São pessoas sedentas de elogio e sensíveis às críticas. 
• Pode ser o valor que leva pais a presentearem seus filhos, cônjuges, etc. 
•  

• O texto diz que aos nossos próprios olhos, achamos que somos inocentes, mas o Senhor pesa ou avalia os 
motivos. 

• Há dois motivos que devem ser prioritários e determinantes na nossa vida: 
1. Devemos ser motivados pela glória de Deus. 

• Tudo na nossa vida deve ser para glória de Deus. 

• Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. I Corintios. 
10:31  

• Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: que, se um morreu por todos, logo, todos 
morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles 
morreu e ressuscitou. II Cor. 5:14-15 

•  

• Viver para a glória de Deus não significa viver na igreja e nem dedicado a religião.  

• Significa buscar, intensamente, reproduzir, pela dependência do Espírito Santo, o caráter de Deus na 
nossa vida. 

• Significa que as nossas escolhas devem ser afinadas com o caráter de Deus. 

• Nossos relacionamentos  

 
2. Devemos ser motivados pelo serviço ao outro. 

• O sentido de uma palavra traduzida por (servo) – escravo, servo, serviçal. 
• A ideia não é de posição, mas sim de utilidade. 
• Não é estar por baixo, mas sim ser útil. 
• Precisamos ser úteis aos outros, e não nos utilizarmos os outros. 
• Quem é útil é servo. 
• Ser servo significa que o propósito da nossa vida, além de glorificar a Deus, é fazendo-a útil aos que nos cercam. 
• Servir ao outro não é tornar-se refém da vontade doutros, manipulado pelo capricho dos outros, mas sim ser como 

Cristo para os outros. 
• Servir ao outro implica em compaixão. 
• Rom 15:1  Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.  

 
                                                               Conclusão 

• Acima listamos algumas motivações negativas que nos levam a alguma ação. 
1. Qual desses motivos mais lhe chama atenção? 
2. Você se identifica com algumas delas? Sente-se à vontade para compartilhar? 
3. Como você pode desenvolver motivações positivas? 

 
  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 

 
	
 

 



 

 

	

	

	 	


