
	
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. 

 

Is	43.18,19	

Na aviação há uma sala conhecida como “sala de briefing”, ou “sala de balanço”. Antes de cada voo o piloto 
vai para esta sala estudar o voo que está prestes a fazer e avalia o último voo realizado. Todo início de ano 
funciona como uma sala de briefing para cada um de nós. Paramos, ainda que por poucos instantes, para 
pensar em como foi o ano que passou e planejamos o ano que se inicia – fazemos nossas resoluções. 
Sempre fazemos isso porque queremos que o ano novo seja melhor do que o ano que passou; seja diferente, 
em algum aspecto, do que o ano que findou. 

è A Bíblia ensina que a melhor forma de você ter um ano novo diferente é abrindo mão do passado e 
experimentando o novo de Deus para sua vida 

O texto nos ensina 3 lições para vivermos um ano de 2019 diferente; melhor do que todos os outros 
anos: 

1. Corte os vínculos com o passado que você não quer mais (v.18) [abra mão do que for 
necessário] 

• O primeiro passo óbvio para se ter um ano novo diferente é abrir mão daquilo que você não quer que 
esteja presente no ano novo. “É loucura continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado 
diferente” 

o Isso funciona em vários aspectos. Por exemplo, se você quer emagrecer, então precisa abrir 
mão de certos tipos de comida e se voltar para uma dieta saudável. Se você quer passar num 
concurso, então precisa abrir mão de atividades que consomem o seu tempo e se dedicar ao 
estudo 

• Embora seja verdadeiro [e você possa se beneficiar disso] em vários aspectos, nossa principal 
preocupação está no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, e não com uma dieta ou 
concurso. Com isso quero dizer que se você quer emagrecer, te encorajo a se exercitar e se alimentar 
melhor, mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é sua vida com Deus! 

• Cortar os vínculos com o passado significa abrir mão das práticas e hábitos que você teve no ano 
passado e que você sabe que não agradam a Deus 

o Se você sabe que falou da vida dos outros mais do que devia, corte os vínculos com esta 
prática em 2019! 

o Se você sabe que não foi tão generoso quanto devia, abra mão da ganância em 2019! 
o Se você nutriu qualquer tipo de pensamento ou sentimento que não devia, deixe isso no ano 

que passou e faça diferente de agora em diante! 
o Se você teve problemas com outras pessoas no ano que passou, deixe o problema no ano 

que passou e resolva a situação este ano! 
o Se você frequentou lugares que não devia ter frequentado, abra mão disso no ano de 2019! 

è Corte os vínculos com tudo aquilo que você fez até o ano passado e que não agrada a Deus e 
comece uma caminhada nova neste ano que se inicia 

2. Pare de viver no passado (v.18) [pare de se culpar pelo que aconteceu] 
• A maioria dos erros que cometemos não gruda na nossa mente. Pecamos, nos arrependemos, Deus 

nos perdoa e a vida continua. Vivemos sem peso. Mas alguns pecados são como chiclete: grudam 
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na nossa mente e não nos deixam viver em paz. A culpa por erros que cometemos no passado e 
dos quais já nos arrependemos e confessamos a Deus continuam a nos perseguir no presente.  

• Há algumas coisas que, por mais que queiramos deixar no passado e esquecer, insistem em sair de 
lá e nos atormentam por meio da culpa. Essa culpa impede que você viva um ano novo diferente 
porque você é sempre arrastado de volta ao passado. 

è Para você viver um ano novo diferente, você precisa parar de viver no passado; precisa parar 
de se culpar por aquilo de que você já se arrependeu 

• O grande segredo para nos livrarmos do sentimento de culpa causado por pecados confessados é 
confiar na palavra de Deus. Mais do que nos seus sentimentos. A palavra de Deus é confiável; os 
nossos sentimentos não. Você precisa confiar que Deus se esquece do que você fez e receber isso 
em sua vida. 

• Você precisa olhar para versículos como Is 43.25; 1Jo 1.9 e se lembrar de que eles são mais 
confiáveis do que os seus sentimentos de culpa 

è Seja o que for que você fez no ano passado que te faz sentir culpado, tenha certeza de que Deus já 
apagou e esqueceu, e por isso não há motivo para você viver remoendo isso neste ano novo 

 

Se os 2 primeiros passos nos ensinavam a deixar para trás o que não queremos mais, o próximo 
passo nos ensina a buscar com todo o zelo aquilo Deus preparou para nós 

3. Busque o novo de Deus (v.19) 
• Ao abrir mão do passado e buscar o novo de Deus você pode viver um ano diferente este ano.  
• Geralmente quando pensamos no ano que está iniciando, somos otimistas e dizemos que vai ser “o 

melhor ano das nossas vidas”; “o ano em que vamos experimentar o melhor de Deus”; “o ano da 
vitória”; “o ano da virada”; “o ano da conquista” 

• Isso pode ser verdade! – com uma observação: geralmente quando pensamos isso, estamos nos 
referindo a situações materiais e terrenas: o ano em que receber um emprego, conquistar a 
promoção, receber a cura, etc. Embora tudo isso possa acontecer, não são esses elementos que 
definem se o seu ano de 2019 vai ser bom ou não. 

• O ano de 2019 pode ser o melhor ano da sua vida independente de todas essas bênçãos materiais. 
Este ano pode ser o melhor ano da sua vida por causa do seu relacionamento com Deus. 

• O ano de 2019 pode ser o melhor ano da sua vida porque você pode: 
o Ser mais cheio do Espírito Santo 
o Investir mais tempo em oração 
o Ser mais dedicado ao estudo da bíblia 
o Buscar com máxima dedicação a santidade 
o Anunciar com a maior ousadia a salvação em Jesus 
o Ter o maior envolvimento com a sua célula 
o Ter mais comprometimento com o Reino de Deus 
o Ser mais parecido/parecida com Cristo 

• Para que isso aconteça, você precisa buscar o novo de Deus. Trilhar os caminhos que Deus abrir 
para você e navegar nos rios que Ele fizer surgir. Estar disposto a viver para satisfazer os interesses 
de Deus, e não os seus próprios. 

 

Perguntas para reflexão: 

1. Quais práticas, sentimentos ou pensamentos fizeram parte da sua vida até o ano passado, mas que 
você deve abrir mão para viver um ano novo diferente? 

2. Você é atormentado pela culpa de algo feito no passado? Se sim, descanse na palavra de Deus que 
diz que ele te perdoa e apaga o teu passado 

3. Você está disposto a buscar o novo de Deus para você para que possa viver o melhor ano de sua 
vida? 

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. 
 

 



 


