
 

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. 

Amós 4:12-13 

• Amós é terceiro Profeta Menor. 
• Seu nome significa: Aquele que carrega a carga, Aquele que Suporta o jugo. 
• Ele era um pastor na cidade de Tecoa, a 15 Km ao Sul de Jerusalém. 
• Amós era um improvável.  

• E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e 
cultivador de sicômoros. Mas o SENHOR me tirou de após o gado e o SENHOR me disse: Vai e 
profetiza ao meu povo Israel. Amós 7:14-15 

• O Senhor tira uma pessoa do lugar comum para realizar coisas incomuns. 
• O tempo de Amós era de prosperidade sob o governo de Jeroboão II. 
• A prosperidade material frequentemente leva à corrupção religiosa e moral. 
• Deus o levantou como profeta para chamar o seu povo ao arrependimento. 
• Contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. 4:6, 8, 9 10 e 11. 
• Por que você deve se preparar para se encontrar com Deus? 

 
1. Porque a Bíblia diz que isso acontecerá. 

• A ordem bíblica não é optativa. É certa e irremediável. 
• Do Antigo ao Novo Testamento somos alertados do fato de que haveremos de nos encontrar com Deus. 

• Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo 
o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. II Cor. 5:10 

• Mat 11:22  Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no Dia do 
Juízo, do que para vós.  
 

• Ats 17:30  Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a 
todos os homens, em todo lugar, que se arrependam,  

• Ats 17:31  porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o 
mundo, por meio do varão que destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o 
dos mortos.  

 
2. Porque Deus é poderoso para cumprir o que diz. 
• Deus forma os montes, cria o vento.  
• Salmo 19:1 

• Há pessoas que zombam de Deus, pois não sabem quem Ele é. 
• Prov.14:9  Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. 

 

Jer 1:12  E disse-me o SENHOR: Viste bem; porque eu velo sobre a minha palavra para a 
cumprir.  
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3. Porque Deus conhece cada um de nós. 4:13 
• Conhece o pensamento de cada um de nós. 
• Ele expõe, declara, denuncia o pensamento do homem. 
• Salmo 94:11  O SENHOR conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos 

vãos. 
 

4. Porque a eternidade é uma realidade. 
• Historiadores dizem que um fato impressionava os nazistas quando cerca de 6.000.000 de judeus foram 

executados: Havia neles certa tranquilidade. Isto porque criam que haveria um julgamento de Deus. 

Conclusão: 

1. Como você vê a realidade da eternidade? 
2. Você confia que há uma eternidade para a qual precisamos nos preparar? 
3. Você está preparado para se encontrar com Deus? 

 

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! 


