
 

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. 

Zacarias 4:10 

Zac 4:10  Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na 
mão de Zorobabel; são os sete olhos do SENHOR, que discorrem por toda a terra. Zacarias 4:10 
 
Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra 
principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: "Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor, 
que sondam toda a terra". Zacarias 4:10 NVI 
 

Propósito: Mostrar que muitas vezes aquilo que consideramos pequeno, Deus não o considera. Devemos estar 
atentos e não desprezar o Dia das coisas pequenas. 

• Uma leitura rápida pode sugerir uma visão positiva e até encorajadora para se desprezar o “dia das coisas 
pequenas”, ou “os pequenos inicios”. 

• Na verdade o que o texto está dizendo é que: Quem despreza os pequenos inícios, vai se alegrar sabendo que 
Deus não os despreza. 
 

• Zacarias é um Profeta Menor e que foi levantado por Deus para encorajar o povo para a reconstrução do templo, que 
havia sido interrompida. 

• O contexto de Zacarias é o mesmo de Ageu, seu contemporâneo. 
• Cerca de 50.000 cativos voltaram da Babilônia. Imediatamente começaram a reconstruir o templo. Diante de muitos 

obstáculos, a obra ficou paralisada por 16 anos.  
• Zacarias e Ageu foram incumbidos de incentivar o povo à reconstrução. Os trabalhos foram terminados em 4 anos. 
• Parecia difícil reconstruir o templo, com tantos desafios. Cada um se sentia pequeno e incapaz. Deus usou o profeta 

para dizer que, quem despreza o dia das coisas pequenas, iria se alegrar vendo o que Deus faria no meio do seu povo. 
• A pergunta: quem despreza o dia das coisas pequenas? Implica na resposta de que Deus não o despreza. 

 
• Por que não devemos desprezar o dia das coisas pequenas? 
• O que aprendemos quando não desprezamos o Dia das coisas pequenas? 

 
1. Tudo que pretende se tornar grande, começa pequeno. 

• Google: Marca que ficou famosa pela inovação e criatividade, o Google começou com dois estudantes Universidade 

Stanford, Larry Page e Sergey Brin, em 1996. 

• Disney: Apaixonado por desenhos e quadrinhos desde a adolescência, Walt Disney começou a trabalhar na garagem 

do seu tio em 1923.  
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• Microsoft: A empresa foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, dois jovens que compartilhavam grande 
interesse por computadores. Hoje, é uma das maiores empresas de computadores e softwares do mundo. 
 

• Amazon: Jeff Bezos fundou a Amazon em 1994, na garagem de sua casa. Hoje é a maior empresa do mundo de venda 
de livros. 
 

2. Porque Deus age nas coisas mínimas para mostra Seu poder máximo. 
• De modo geral só pensamos nas mega intervenções de Deus. 
• Queremos ver a mão de Deus agindo de forma extraordinária e impactante. Mas nem sempre Deus age dessa forma. 
• Deus age também nas pequenas coisas, e Ele não as despreza. 
• A maior expressão dessa verdade é Jesus. 
• Nasce em uma manjedoura. 

• Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas 
fracas deste mundo para confundir as fortes. I Cor. 1:27 

 
3. Porque nas coisas pequenas, Deus nos prepara para as grandes coisas. 
• Antes de Davi lutar contra Golias, ele foi treinado na luta com um leão e um urso. 

• 1Sm 17:32  E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele; teu servo irá e 
pelejará contra este filisteu.  

• 1Sm 17:33  Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele; pois tu 
ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade.  

• 1Sm 17:34  Então, disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai; e vinha um leão e 
um urso e tomava uma ovelha do rebanho,  
• 1Sm 17:35  e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca; e, levantando-se ele contra mim, 

lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava.  
• 1Sm 17:36  Assim, feria o teu servo o leão como o urso; assim será este incircunciso filisteu como 

um deles; porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.  
• 1Sm 17:37  Disse mais Davi: O SENHOR me livrou da mão do leão e da do urso; ele me livrará da 

mão deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o SENHOR seja contigo. I Samuel 
17:32-37. 
 

4. Porque no dia das coisas pequenas aprendemos a valorizar quem nos ajudou. 
• Isto tem um nome: Gratidão. 
• Hoje vivemos uma síndrome de reclamação e ingratidão. 
• Reclamamos de tudo. Nunca se viu tanta reclamação. Nunca se viu tanta ingratidão. 
• I Tes. 5:18  Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 

convosco.  
 

Conclusão. 

1. Você conhece alguma experiência de alguém que começou pequeno e hoje é grande? 
2. Você reconhece a bênção de Deus em alguma área da sua vida? 
3. Você reconhece e tem gratidão por alguém que lhe socorreu em algum momento da sua vida? 
4. Qual a melhor forma, em sua opinião, de expressarmos nossa gratidão a Deus? 
5. Qual a melhor forma em sua opinião, de expressarmos nossa gratidão a uma pessoa? 

 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! 


