
 

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. 

Lucas 1:26-38 

• O texto fala do anúncio do nascimento de Jesus. 
• O anjo Gabriel aparece e informa a Maria que ela seria mãe de Jesus. 
• A comprovação disto foi o fato de Isabel estar grávida de seis meses. 1:36. 
• Ter um filho, na cultura judaica, era sinal de privilégio divino, e não tê-lo sinal de desaprovação de Deus. 
• Isabel reunia duas condições que tornavam sua gravidez impossível: 
• 1. Isabel era estéril. 1:7, 36. 
• 2. Isabel era idosa. 1:7, 36. 
• Dentro deste contexto o anjo Gabriel afirma: Para Deus nada é impossível. 

 
• Possibilidade ou Impossibilidade são realidades que só dizem respeito ao ser humano. 
• Foi um fato extraordinário Isabel ficar grávida idosa e estéril, mas Para Deus nada é impossível. 
• A Bíblia é um livro de milagres. 
• Os milagres que estão registrados na Bíblia visam nos levar a entender que, assim como Deus operou 

no passado, Ele opera ainda hoje. 
• As impossibilidades humanas são oportunidades divinas. 

1. Era impossível Davi vencer Golias. I Sam. 17:38. 
 
2. Era impossível o povo passar pelo Mar Vermelho. Êxodo 14: 

• Êxodo 14:21  Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o SENHOR fez retirar o mar por 
um forte vento oriental toda aquela noite; e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas.  

3. Era impossível Josué vencer os midianitas com 300 homens. Juízes 7 
 
4. Era impossível Manassés se arrepender. II Cron. 33: 

• 2Cr 33:9  E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do 
que as nações que o SENHOR tinha destruído de diante dos filhos de Israel.  

 
5. Era impossível Zaqueu ser transformado. Lucas 19:8 
 
6. Era impossível Paulo se converter. Atos 9 
• Deus operou nessas situações e nessas pessoas, porque para Deus não há impossível. 
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Reflexão: 

1. Você já viu algo impossível se realizar na vida de alguém? 
2. Você já viu algo impossível se realizar na sua vida? 
3. Que situação humanamente impossível que você deseja ver realizada? 

 

Obs.: Há uma abundância de textos bíblicos neste estudo. Não é necessário ler todos eles, pois o estudo 
se alongaria muito. O facilitador, porém, deve se familiarizar com os textos, resumindo-os na sua 
explicação do esboço. 

 

 

 

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! 


