
QUEBRA GELO 

CÂNTICOS 

    ESTUDO 

 

                                              
            Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.                                                               

Temosuma 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 outro auxiliar peça a ele 
para fazer essa parte. 
 

                          TEXTO BÍBLICO 

                         ROMANOS 1:17 

Introdução: Pergunta para compartilhar: Você acredita no que lhe falam com 

facilidade ou tem dificuldades em confiar em outros? 
Para que possamos viver a vida cristã na sua plenitude, vivenciando todas as 
promessas de Deus, precisamos aprender a viver pela fé. A fé é que nos 
aproxima de Deus e transforma o que Deus disse em realidade. Os evangelhos 
deixam claro que as pessoas que buscaram a Jesus foram abençoadas em 
função da sua fé, o próprio Jesus dizia a elas: seja feito conforme a tua fé, ou, 
a tua fé te salvou. 

A vida cristã só pode ser vivida pela fé por isso precisamos compreender 
o que é a verdadeira fé, lutar para que ela brote em nossa vida e viver por ela, 
viver pela fé. Se é nosso desejo viver pela fé e como consequência termos uma 
vida que agrade a Deus precisamos saber que: 

 
1) A fé bíblica nasce na Palavra de Deus, não nos sentimentos. 

O ser humano se relaciona com o mundo ao seu redor através dos 
sentidos (pelo que vê, pega ou sente, cheira, ouve), sensações, sentimentos ou 
pelo que aprendeu. A maneira como ele age ou reage é determinada por uma 
dessas coisas. O cristão deve viver pelo que Deus diz, pela Palavra de 
Deus. Precisamos aprender a confiar no que Deus diz, precisamos reaprender 
a viver e agir ou reagir pela Palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. 

Pergunta para compartilhar: Para você, é fácil resistir às 
circunstâncias e viver pela palavra de Deus? Por que?  Mas este é o 
nosso desafio (Mt 4:4). 
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2) A dificuldade e a crise podem revelar se verdadeiramente temos fé. 

Quantos no momento da aflição, da dificuldade questionam Deus, ou se 
tornam “reclamões”, ou até mesmo desanimam e deixam sua fé. Esses tipos de 
pensamentos e atitudes revelam que ou a fé ainda não é madura e essas 
pessoas precisam crescer e amadurecer em fé, ou que precisam da fé 
verdadeira.  

 
Pergunta para compartilhar: Você já assistiu a um filme duas 

vezes? Como é para você saber aquilo que já vai acontecer no final?  
 

É preciso entender que enfrentar dificuldades ou crises com fé em Cristo, é 
parecido com assistir a um filme sabendo o seu final (Jo 16:33). E nós já 
sabemos mesmo, venceremos como Cristo venceu. 

Nestes momentos difíceis a ansiedade e preocupação tendem a ser 
naturais, no entanto, precisamos  manifestar nossa fé. Esperar, entregar e 
aceitar os desígnios de Deus (Fl 4:6-8). 

Quando estiver passando por crises, aflições ou dificuldades, 
lembre-se de que é neste momento que sua fé precisa ser manifesta. 

 
3) O cristão justificado por Cristo, vive pela fé. 

Já vimos na introdução que, como Jesus disse e ensinou, as coisas vão 

acontecer conosco de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa 

confiança no que Deus diz. Não adianta falar que confia se a nossa atitude é 

de desobediência ao que Deus diz. As nossas obras mostram a nossa fé, ou 

a falta dela (Tg 2:17-18). 

Pergunta para reflexão: O que as suas obras têm mostrado a respeito da 

sua fé? 

 

Conclusão: Não viva pelas circunstâncias, viva pela fé (IICo 5:7). Fé que 

salva. Fé baseada na palavra de Deus. Fé que se manifesta em obras. 

 

Fonte: www.metodistalds.com.br (adaptado) 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da 

sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes  bem à vontade. Instrua os 

membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. 

Distribua tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para 

distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de 

oração; Levar visitantes; Orar durante a semana pela célula; Organizar os eventos da 

célula (como comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) . 

EVANGELISMO - Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes  

de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações. 

http://www.metodistalds.com.br/


 Exclusivo para o líder de célula: 

Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus 

para que lha conceda, ao menos tenha paixão. 

 Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto 

do que você diz é verdade para você. 

 
 

 

 

 

  

 


