
 

                                     

 

                         

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.	
	

ESTUDO                       Esdras 8:21-23. 
	
A história do povo de Israel, contando o Reino do Norte (Israel) e o Reino do Sul (Judá), é 
marcada por rebeldia do povo à aliança que Deus fizera com eles. Desta forma, foram  levados 
cativos para Babilônia, onde ficaram por 70 anos. (Jeremias 25:11). 

• O retorno do povo para Jerusalém se deu em três levas. 
• Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e por fim, 13 anos depois com Neemias. 
• O retorno dos judeus do cativeiro babilônico se assemelhou ao Êxodo. Era uma 

quantidade expressiva de pessoas. 
• O número de homens é de 1496, mais os homens nomeados, com o acréscimo das 

mulheres, pode chegar a 8.000. 
• Uma viagem de retorno como essa era perigosa, pois as estradas eram frequentadas por 

ladrões que roubavam para sobreviver. 
• Até mesmo os mensageiros viajavam em caravanas para garantia de proteção e 

segurança. 
• Esdras não queriam confundir o rei em relação a proteção de Deus, assim conclamou o 

povo a oração e ao jejum coletivos. 
• É nesse o ponto que queremos meditar. 

 
• O jejum e a oração coletivos geram poder que devemos considerar. 

 
1. O jejum e a oração coletivos geram o poder da concentração. 
• Quando jejuamos e oramos juntos por motivos específicos e com confiança, somos 

levados a concentração da nossa atenção. 
• O motivo era claro e atendia a necessidade de todos: “nos humilharmos diante da face 

de Deus, a fim de pedirmos jornada segura para nós e para nossos filhos, e para 
nossas famílias.” 8:21. 

• Uma das razões que impedem que experimentemos mais do poder de Deus como igreja, é 
o fato de não nos concentrarmos, ou de estarmos divididos  por tantas questões mínimas. 
Na verdade ficamos muito distraídos. 

• Precisamos aprender o poder da Concordância. 
 
 

O poder do jejum e da oração coletivos 
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     2. O jejum e a oração coletivos potencializam a nossa fé no poder de Deus. 22. 

• Esdras teve vergonha de pedir auxilio ao rei, pois havia dito que a mão do Senhor estaria 
com eles. 

• Essa era uma jornada de fé. A fé e a loucura são realidades muito próximas e às 
vezes se confunde. 

• Jejum e oração não mudam Deus, mas tem a capacidade de nos mudar em relação a 
Deus. 

• As grandes coisas na nossa vida só darão certo se Deus estiver conosco. 
• Os grandes avivamentos ao longo da história, forma patrocinados por muita oração e jejum 

coletivos. 
 

     3. O jejum e a oração coletivos geram um grande impacto no povo de Deus.  

• Eles jejuaram e oraram e o Senhor atendeu a sua oração. 
• Um clamor pessoal gera um impacto pessoal. Um clamor coletivo gera um impacto 

coletivo. 
• Imagine o impacto dessa mobilização na vida do povo de Deus? 
• Tiveram uma jornada segura, quando tudo poderia dar errado, porque a mão do Senhor 

estava sobre eles, em resposta às suas orações. 
• Uma experiência dessas produz marcas profundas em todas. Torna-se um memorial. 
• Muda o povo, de forma tremenda. 
• Não há milagre sem oração e jejum. 
• O vice-presidente da Associação Billy Graham escreveu A revista Christian Life de 

novembro de 1967, registrou o grande avivamento na Indonésia, dizendo que Aquilo que 
o Espirito Santo está fazendo na Indonésia hoje em dia é, mais do que qualquer 
coisa, um outro capítulo acrescentado ao Livro de Atos. 

• A Sociedade Bíblica da Indonésia informou que em 4 anos, de 30.000 membros foi para 
100.000. 

• Os efeitos na vida da igreja foram extraordinários: 
• 1. A igreja revelou uma vida vibrante. 
• A igreja demonstrou amor pela Bíblia e pelo Senhor. 
• A igreja tem uma nova vida de comunhão. 
• A igreja tem um núcleo de obreiros cristãos. 

           A igreja está aberta ao Espírito santo. 
• A igreja apresenta-se como um notável impacto religioso. 

Conclusão. 

• Que o Senhor olhe com misericórdia para nós e nos leve a um extraordinário 
quebrantamento. 
 

• DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo 
discipulados.  Deixe os visitantes  bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes 
isolados. Treine novos Líderes. Distribua tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra 
para distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar 
visitantes; Orar durante a semana pela célula; Organizar os eventos da célula (como comemoração de 
aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) . 

• EVANGELISMO - Líder incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de convidá-los, assim o 
Espírito Santo vai trabalhando em seus corações. 
 



	


