
 

 

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. 

Introdução 
Perguntas para compartilhar:  
Para você, o que tem de mais importante em uma família? 
A família é um dos valores mais importantes de nossa sociedade, no entanto vemos tantas famílias 
destruídas. Por que? 
A família é uma instituição divina. Deus a criou e por isso só nele e na sua Palavra podemos encontrar o 
seu propósito e os recursos necessários para poder viver bem em família. 

Infelizmente, muitas vezes nos esquecemos disso e no nosso cotidiano é como se, na prática, vivêssemos 
o convívio familiar sem prestar atenção em Deus. Isso pode acontecer por vários motivos ...  

Quem quer sugerir algum? 

2) Por incredulidade. Leia Hebreus 3:12-14 

O autor de Hebreus se dirige aos cristãos (daí o termo "irmãos") e os adverte sobre a escolha da 
incredulidade. Observe a terrível conseqüência da incredulidade: uma pessoa "se afasta do Deus vivo" (v. 
12) e nossos corações "podem ser endurecidos pelo engano do pecado" (v. 13). Portanto, cuidado com o 
“ateísmo momentâneo”, ou seja, os momentos em que desconsideramos a fé e agimos como se Deus não 
existisse.  

O que você acha? Na prática, como pode se dar “uma incredulidade momentânea” em sua família? 

Mais uma vez, Deus está no centro de sua família? 
O que significaria colocar Deus no centro de sua família? 

Vamos dar 3 sugestões: 
1 - Começa fazendo uma simples pregunta: «E Deus?» 

Pergunte-se com frequência nas diversas situações que você vive em família e em sua vida em geral “como 
Deus se relaciona com cada questão com a qual você lida?”, Procure na Bíblia, busque ajuda, mas não fique 
satisfeito até saber e praticar os princípios de Deus para as várias circunstâncias da vida. 

 

2- Confia em Deus e viva uma vida centrada no evangelho 
Confia em Deus (Provérbios 3:5-6) - Não dependa apenas de si mesmo para resolver os conflitos que 
surgem na família. Aja, mas acima de tudo, confie em Deus. 
Viva uma vida centrada no evangelho (Mateus 6:33) - O evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo veio 
para morrer na cruz no lugar dos pecadores.  

O que Deus pede de nós em resposta a esta mensagem? 

Está Deus no centro da tua família? 

Pr Cícero  Costa 

De 10 a 15 de maio 

Culto de 10 de maio 

 



Arrependimento e fé. O arrependimento é abandonar o nosso pecado. Uma das coisas mais importantes 
que você pode fazer por sua família é considerar seriamente seu próprio pecado. Nossa tendência 
pecaminosa é querer gastar mais tempo focado no pecado de nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, 
etc., mas a Bíblia frequentemente nos leva a olhar primeiro para o nosso próprio coração. (Lucas 6:42). 

Outra coisa que nos é pedida é termos fé em Cristo e mostrarmos a nossa fé nele seguindo as suas palavras 
como a melhor forma de viver em família. 

3 - Persiga alguns meios comuns de graça 
Você pode estar esperando por um raio do céu, ou algum outro meio dramático para impactar sua família, 
ou podemos (como maridos, esposas e filhos) buscar os meios comuns da graça de Deus que ele colocou 
ao nosso redor para nos abençoar. Pergunte a si mesmo: 
 
. Frequentamos a igreja regularmente? (Freqüência à igreja). 
. Estamos comprometidos com uma congregação? (Membresia da Igreja). 
. Construímos relacionamentos ao nosso redor que ajudam e protegem a nossa família? (Comunhão cristã 
e apoio relacional). 
. Nós regularmente passamos tempo juntos na Palavra de Deus como uma família? (Vida devocional). 
. Etc  
 

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. 

 

 

 

 


