
 

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. 

Romanos 8:18-28 

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 
chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28 NVI 

Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Romanos 8:28 BLH 

E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que 
são chamados segundo o seu desígnio. Bíblia de Jerusalém 

• 1. Os sofrimentos desse tempo não se comparam com o que nos aguarda na eternidade. 8:18 
 

• 2. Os sofrimentos desse tempo devem ser encarados com paciência. 8:25. 
 

• 3. Os sofrimentos devem ser encarados com a certeza de que o Espírito intercede por nós. 8:26. 
 

• 4. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 
• Para o vencedor, a vitória será sempre encarada como benção de Deus. Para o perdedor, a derrota 

dificilmente será encarada da mesma forma. 
• Um pode encarar como mão de Deus. O outro como mão do diabo. 
• O comentarista sobre as comemorações depois de um gol. 
• É comum ler este texto e concluir que somente as coisas boas, ou piores, cooperam para o bem. 
• Na verdade, a teologia em voga na igreja evangélica moderna, tem diabo demais e Deus de menos. 
• É inegável que o inimigo ataca sem parar. Mas é igualmente verdade, que o anjo do Senhor se acampa 

ao redor daqueles que o amam, e promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. Mateus 28:20 
 

• As circunstâncias mais adequadas para entendermos e aceitarmos esta afirmação, são aquelas 
marcadas pela vitória. 
 

1. Precisamos ver o quadro todo e não uma parte. 
Todas as coisas cooperam, ou sejam, atuam juntas para o bem 

• Nossa visão é limitada, é comprometida e afetada pelo pecado. 
• Hipermetropia – capacidade de enxergar de perto. 
• Miopia – dificuldade de enxergar longe. 
• Astigmatismo - Vista embaçada, com mais de um ponto de foco.  
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2. Todas as coisas cooperam para o bem. 
• A Palavra de Deus diz que coopera para o bem e não para o bom. 
• Nem tudo que faz bem é bom. Nem tudo que é bom faz bem. 
• Gordura na carne é bom, mas não faz bem. 
• Boldo não é bom, mas faz bem. 
 

3. Todas as coisas atuam para construir algo em nós. 
• Cooperar – operam conjuntamente. Trabalham para edificar algo. 
• Há pessoas que não sabem passar necessidade, o que é muito difícil. Mas há também, os que não 

sabem ter abundância. 
• Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver 

contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo 
muito, ou passando necessidade. 
Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:12,13 

• Deus precisa ser Deus para nós, na falta, mas também na abundância.  
• Deus começou em nós a boa obra. Todos nós estamos em construção. 

“Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao 
dia de Cristo Jesus”. Fil.1:6 

• A pérola é fruto de uma irritação no interior da ostra. Isto gera uma joia. 
 

4. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que nós não as entendamos. 
• Há coisas que jamais entenderemos dos desígnios de Deus. 
• Na verdade, nenhum de nós é chamado a entender, mas sim a OBEDECER. 
• Abraão jamais entendeu Deus lhe pedir o seu filho em sacrifício. 
• Sua obediência fez dele pai da fé. 
• Josué jamais entendeu a ordem de rodear a cidade de Jericó por sete dias, e no último dia 7 vezes. 

Mas obedeceu. 
• Moisés jamais entendeu que deveria tocar as águas do Mar Vermelho e elas se abririam. Mas ele 

obedeceu. 
• “No meio de qualquer dificuldade, encontra-se a oportunidade”. Albert Einstein 

 
5. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus porque é uma promessa. 
• Não se trata de uma pergunta, mas sim de uma afirmação contundente. 
• A Bíblia diz que coopera, então coopera. 

 

Conclusão. 

Reflexão: 
1. Você já passou por uma situação que você não entendeu, mas serviu para o seu bem? 

 
2. Você consegue confiar no fato de que Deus tem o controle de tudo? 

 
3. Você consegue entender que Deus está construindo algo em nós? 

 

 
 

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! 



 

 


