
 

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. 

Filipenses 3:12-14 

Propósito: Desafiar-nos a fazer deste, o ano mais marcante e extraordinário das nossas vidas. Precisamos ter metas 
ou alvos a serem buscados, e que nos permitam agradecer a Deus pela vitória. 

• O texto nos apresenta dois desafios: olhar para trás ou olhar para frente. 

• Olhar para trás não nos leva a lugar algum. Só faz sentido olhar para trás, para recebermos impulso para seguir em 
frente. 

• Se não tivermos alvos bem claros para o futuro, certamente estaremos olhando para trás, e ficaremos escravizados ao 
passado. Perdas, doença, saudade, entre outras coisas tendem a nos puxar para trás. 

• Mas podemos escolher olhar para frente, e isto é ter alvo. 

• Ter alvo na vida traz propósito. Um alvo é um projeto que desejamos alcançar no futuro. 

• O que impulsionava o apóstolo Paulo era a corrida em direção à semelhança de Cristo, e isto começa com um sentido 
de honestidade e descontentamento com a nossa realidade atual 

• Paulo desenha seu alvo pessoal: Prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo. Fil. 3:12 

• Duas palavras se opõem no texto: esquecer e avançar. 

• Esquecer diz respeito ao passado. Avançar diz respeito ao futuro. 

• O apostolo foi enfático: Prossigo para o alvo. Fil.3:14. 

• A questão é: Olhamos para trás e seremos tomados de tristeza e desânimo, ou olhamos para frente, para os nossos 
alvos, e seremos tomados de uma santa unção de Deus. 

• Os alvos de qualquer cristão precisam estar voltados para três áreas: 

1. Alvos relacionados à nossa vida com Deus. 

• Algumas ideias nos ajudam no entendimento do alvo que devemos estabelecer: 

• Buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. 

• Buscar sentir pelos pecadores como Deus sente. 

• Compreender que somos o sal da terra e a luz do mundo. 

Quais são os seus alvos para 2021 
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• O plano de Deus para alcançar o mundo é você e eu. 

• Posso ser agente de impacto no mundo com a mensagem do evangelho. 

• Quais são seus alvos pessoais em relação a sua vida com Deus? 

• Em que área você precisa ser transformado? 

• Que tipo de servo de Deus você deseja ser? 

2. Alvo relacionado a nossa vida familiar. 

• Uma das maiores constatações do Poder de Deus agindo em uma comunidade é evidenciada na saúde das famílias 
que a compõem. Por outro lado, famílias cristãs desfeitas, trazem indagações perturbadoras sobre a eficácia do 
evangelho.  

• O poder do evangelho não é evidenciado pelo que dizemos, mas sim pelo que vivemos. 

• Que alvos você intenciona para sua família? 

• Se você for casado, o que você gostaria que acontecesse em sua família? 

• Se você não for casado, quais são seus sonhos em relação a família? 

• Quais são seus alvos em relação aos seus filhos? 

• Quais são os seus planos para que a sua família glorifique a Deus? 

3. Alvo relacionado a nossa vida secular. 

• Na verdade, no evangelho não uma realidade religiosa e outra não religiosa.  

• A vida com Deus deve se manifestar na vida com os outros, seja no trabalho, escola, vizinhança, e qualquer outra 
realidade relacional. 

• Tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. I Cor.10:31 

• Quais são os seus alvos na vida profissional? 

• Como seus planos profissionais se relacionam com os seus planos espirituais? 

Conclusão: 

Que tal se você escrever em um papel, os seus alvos para este ano, de modo que você possa ler com frequência e por eles 
orar, bem como ao final do ano, poder checar a resposta de Deus ao seu clamor. 

Que este seja o Ano mais extraordinário das nossas vidas! 

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! 


