
	

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.	

II Cron. 20:1-12 

• Acredito que todos já estiveram em situação que não sabiam o que fazer. 
• Há situações que se apresentam para nós com clareza sobre o que devemos fazer. 
• Há outras, porém, que nos deixam confusos e não sabemos realmente o que fazer. 
• Até gostaríamos de ter uma direção clara, quem sabe algum oráculo que nos disse, com precisão, qual a direção 

a ser tomada. 
• Mas a verdade é que, não poucas vezes, o cenário é confuso e nos deixa paralisado. Não sabemos o que fazer. 
• Foi esta a situação de Jeosafá. 

 
1. Quando não sabemos o que fazer devemos buscar até ter a direção de Deus. 

• Rick Warren chama isso de Princípio da inspiração. 
• Jeosafá não sabia o que fazer, assim aplicou-se a oração. 
• A oração deve ser clara, para poder ser entendida. 
• Exemplo de Gideão. 

 
2. Quando não sabemos o que fazer devemos aprender a ser sensíveis a voz de Deus. 15 

• Deus falou a Jeosafá por meio de Jaaziel. Nem sempre, porém, Deus fala de forma clara como fez com Jeosafá. 
• Deus usa de muitos meios para nos mostrar a direção a ser seguida. 
• Usa pessoas e usa circunstâncias. 
• Deus sempre fala com quem deseja ouvir a sua voz.  

 
3. Quando não sabemos o que fazer devemos dar um pequeno passo de cada vez – vá devagar. 

• Quem não sabe o que fazer deve ir devagar. 
• Isto se chama cautela. 

 
4. Quando não sabemos o que fazer devemos buscar informação suficiente antes de decidir. 

• Josué fez aliança com os gibeonitas e foram enganados. Josué 9 
• Grandes decisões exigem muitas informações. 

 
5. Quando não sabemos o que fazer, devemos buscar conselho. 

• Buscar conselho de quem pode ajudar. 
• Escolhemos o conselho pelo conselheiro que escolhemos. 

• Prov. 12:5  Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas.  

• Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força; quem parte para a 
guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória! Prov. 
24:5-6. 

 
6. Quando não sabemos o que fazer devemos agir a partir do que já conhecemos. 

• Davi tentou lutar contra Golias com armas que ele não conhecia. 
• Deixou-as de lado, e foi lutar com as armas que ele conhecia.  

• 1Sm 17:38  E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pos-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o 
vestiu de uma couraça.  

O que fazer quando não sabemos o que fazer. 
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• 1Sm 17:39  E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar; porém nunca o havia 
experimentado; então, disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi 
tirou aquilo de sobre si.  

• 1Sm 17:40  E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de 
pastor, que trazia, a saber, no surrão; e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. I Samuel 
17:38. 

Conclusão 
1. Você já viveu situações nas quais não sabia o que fazer? 
2. Como estes princípios podem ajudá-lo? 
3. Qual destes princípios lhe chama mais a atenção? 

 
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes 
bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

Bom estudo 
 

 
	

 
 

	

	


