
 

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. 

Eclesiastes 9:1-12 

Propósito: Firmar princípios que nos ajudem a ter um ano novo, e mais do que isso, uma vida abençoada por Deus e útil ao 
próximo. 

• Eclesiastes faz parte da ultima fase de vida de Salomão. É a voz da experiência. 

• É um Livro repleto de questões existenciais. Questões que causam perplexidade e espanto. Por exemplo: 

• Aprendemos que nada levaremos para a eternidade. 5:13-15 

• Aprendemos que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. 5:10 

• Aprendemos a não dar atenção a todas as palavras que lhe disserem. 7:21 

• No texto base, Salomão nos oferece alguns preciosos conselhos que certamente nos garantirão um ano abençoado. 

Quais são os conselhos que podemos extrair do texto: 

1. Viva de forma a agradar a Deus. 9:7. 

• Aqui está a fronteira entre a consagração e a contaminação. 

• Piedade e impiedade. Amor a Deus e amor ao mundo. 

• Paulo entendeu isto claramente. Gálatas 1:10. 

• E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa 
obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Col.1:10 

2. Não comprometa sua integridade. 9:8 

• Sejam sempre brancas as suas vestes, seguido de não faltar óleo sobre a cabeça. 

• A integridade traz a unção: Muitos se interessam por uma comunidade de fé que demonstra a graça e o poder de 
Deus. 

• Integridade é o nosso testemunho vivido entre as pessoas. 

3. Valorize quem vale a pena ser valorizado. 9:9 
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• A grande verdade é que gastamos energia com pessoas e coisas que não valem a pena. 

• Mar 6:7  Chamou a si os doze, e começou a enviá-los de dois a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos 
imundos,  

• Mar 6:8  e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão; nem alforje, nem pão, nem 
dinheiro no cinto;  

• Mar 6:9  mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas.  
• Mar 6:10  E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Mar 6:11  E, quando 

alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, 
em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no Dia do Juízo para Sodoma e 
Gomorra do que para os daquela cidade. Marcos 6:7-11 

• Evite relacionamentos tóxicos.  

• Cuidado para que a toxidade do relacionamento não seja causada por você. 

• Não guarde mágoa de ninguém. 

4. Aproveite as oportunidades, pois elas não são eternas. 9:10-11. 

• Frustração – é algo que eu deixei de fazer no passado. 

• Oportunidade – é algo que eu posso fazer agora no presente. 

• Sonho – é algo que eu almejo fazer no futuro. 

• Oportunidade para servir. 

5. Prepare-se para a eternidade, pois ela é certa. 9:12 

• A vida é curta e a eternidade é certa. 

• O sábio prepara-se, o tolo desconsidera. Precisamos entender que a brevidade da vida deve nos levar a dar sentido 
a ela, vivendo-a com significado, e mais do que isso, preparando-nos para o inevitável. 

• Não há  o que temer, se de fato Cristo for o senhor das nossas vidas. 

Conclusão. 

1. Como você pode viver de forma a agradar a Deus? 

2. Como evitar que a sua integridade seja maculada? 

3. Você sabe valorizar as pessoas que merecem a nossa valorização? 

4. Você tem dificuldade de liberar perdão, ou fica preso pela mágoa? 

5. Como podemos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas?  

 

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! 


