
!  

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. 

Josué 24:14-15. 
➢ Tudo na vida é fruto de escolhas. Escolha é decisão. Escolhas tomadas por nós, ou escolhas que 

outros fizeram e das quais sofremos as consequências. 
➢ Na Bíblia há referencias a pessoas que fizeram escolhas com consequências trágicas para si e 

para a sua família. 
➢ Davi fez uma escolha que resultou em tragédia para si e para a sua casa. Quem estuda a vida de 

Davi, percebe que a história de Davi pode ser dividida entre antes e depois do seu envolvimento 
com Bateseba. 

➢ Jefté foi outro que fez uma escolha errada. Votou tolamente ao Senhor. Juizes 11. 
➢ Há também exemplos de pessoas que fizeram escolhas que abençoaram sua família. João disse: 

Não tenha maior alegria do que esta, saber que meus \filhos andam na verdade. III João 4. 

➢ O texto é conhecido como Renovação de Aliança entre o povo e o seu Deus. 
➢ Não obstante todos os milagres operados pelo Senhor, os israelitas ainda mantinham tradições e 

adorações a pequenas divindades. Eram deuses domésticos, como os romanos tinham os 
penates, deuses do lar.  Era necessário limpar a casa antes de ser renovada a aliança com o 
Senhor. 

Josué oferece um desafio, ou uma intimação ao povo: escolhei hoje a quem sirvais 

1. Decisão de temer ao Senhor. Josué 24:14. 
➢ Temer ao Senhor é uma decisão pessoal, cujas consequências afetam a família. A Bíblia diz que o 

homem que teme ao Senhor é abençoado na sua casa: bem aventurado o homem que teme ao 
Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. 

➢ Temer ao Senhor é a decisão de fazer tudo de modo a agradar ao Senhor. Viver de tal forma que 
não comprometa a santidade do Senhor. 

➢
➢ A Bíblia garante que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será abençoado 

com seus filhos. Deuteronômio 28 

2. Decisão de servir ao Senhor. 
➢ Servir ao Senhor significa entender o propósito para a nossa vida. A Bíblia diz que fomos criados 

para a glória de Deus.  
➢ “...nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o 

propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de 
sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo”; Efésios 1:12. 

➢ O verdadeiro sentido para a vida está em servir ao Senhor.  
➢ Servir ao senhor não é frequentar uma igreja. Não é ler a Bíblia; não é ajudar as pessoas, não é 

entregar o dízimo, embora essas coisas sejam consequências do temor ao Senhor. 
➢ Servir ao Senhor é entender que fomos criados para agradar ao Senhor. 
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Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder; porque tu criaste todas 
as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Apocalipse 4:11   

➢ Você foi criado por Deus e para Deus. 
➢ A razão de muitas famílias destruídas é que as pessoas vivem para si. Olham a vida na perspectiva 

de que elas são o centro de todas as coisas.  
➢ A pergunta que habita a mente de muitas pessoas é esta:  
➢ Por que estou aqui na terra? A resposta é esta: para servir ao Senhor. 

3. Decisão de convidar Jesus para vir habitar em sua casa. 
➢ Esta foi a escolha que os noivos fizeram em Cana da Galileia. A bíblia diz que convidaram Jesus 

para o casamento. João 2. Quando faltou o vinho, Jesus transformou a água em vinho. 
➢ Esta foi a escolha que Zaqueu fez. Lucas 19 
➢ Foi a escolha da mulher Cananéia cuja filha estava endemoninhada. Mateus 15:22. 
➢ Foi a escolha que Jairo fez. Sua filha à morte e Jesus trouxe-a a vida. Marcos 5. 
➢ Não há uma só pessoa que tenha convidado Jesus para a sua casa e não tenha sido abençoada. 

Conclusão: 
1. Você compreende a importância de tomar decisões? 
2. Você já tomou alguma das decisões acima para abençoar sua família? 
3. Jesus já entro em sua vida e família? 
3. Se não, o que falta? 

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. 


