
 

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 9:10-12 

• O Livro de Eclesiastes está colocado no tempo da maturidade de Salomão. 
• Salomão fala do mau tempo que cai, de repente sobre os homens. 
• O mau tempo diz respeito às situações trágicas ou desfavoráveis que nos atingem, sem qualquer aviso.  
• Todos nós podemos enfrentá-lo e o desafio é de aprendermos com ele. 
•  “...assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo”. 11 
• Mau tempo vem para todos. Ninguém está livre. 
• Viver, naturalmente, nos coloca na possibilidade de enfrentarmos mau tempo. 
• A questão que deve nortear nossa mente é esta: como tirar proveito do mau tempo? 

 
1. Aproveite as oportunidades. 9:10 
• “Tudo o que vier a tua mão”. Não significa encher-se de atividades. 
• Mas significa aproveitar a oportunidade. 
• Discernir entre o importante e o necessário. 

 
2. Tenha consciência da brevidade da vida. 9:10 
• Na sepultura não há serviço.  
• Para o lugar que você vai não tem atividade nem planejamento. 

 
3. Sirva com excelência. 9:10. 
• Conforme as tuas forças – isto é excelência. 
• Ninguém é chamado a fazer tudo. 
• Mas o que fizermos deve ser feito com excelência. 
• Deus merece o nosso melhor.  
• É qualidade e não quantidade. 

 
4. Viva com propósito. 9:11 
• Nem sempre os mais velozes vencem a corrida. 
• Os mais fortes triunfam na guerra. 
• Os sábios nem sempre tem comida. 
• Os prudentes nem sempre têm o prestígio. 
• Chega um tempo da vida em que nos perguntamos: Minha vida fez sentido? 
• O sentido da vida não está no quanto se ganha, no poder adquirido, nas conquistas, mas sim o quanto da 

nossa vida gerou impacto e abençoou outras vidas. Isto é Propósito. 
• O que poderia ser colocado na sua lápide, como expressão da sua vida?  
• Se você morresse hoje, que legado deixaria para a sua família, para sua igreja, para a sociedade, para 

o mundo? 
• A resposta a esta pergunta define o nosso propósito de vida. 
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•  O que poderia estar no seu epitáfio?  
• Escrito na sepultura de Ruth Bell Graham, a esposa do evangelista Billy Graham. Ela morreu aos 

88 anos, em 14 de junho de 2007. A lápide contém uma aprazível inscrição: “Fim da Construção 
– Obrigado por Tua Paciência” 
 

5. Lembre-se da incerteza da sua hora. 12 
• O Homem não sabe a sua hora. 12. 
• Ninguém sabe quando virá a sua hora. NVI 
• Não só a morte é certa, como a hora é imprecisa. 

 
Conclusão: 

1. Diante dessas verdades, como você decide viver? 
2. Você consegue definir o seu propósito de vida? 
3. Qual o legado que você quer deixar para sua família, amigos, igreja e para o mundo? 

 

 

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! 


