
 

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 outro auxiliar peça a ele para fazer. 

Prov.13:12 

A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Prov. 

13:12. NVI 

Um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza, mas quando nossos 

planos se cumprem a vida ganha maior alegria. Prov. 13:12. BLH 

 Na verdade, o título dessa mensagem eu o tomei do Livro com o mesmo nome de Philip Yancey. 

 Decepção diz respeito a questões emocionais e não teológicas. Decepção ocorre quando alguém 

querido não se porta da maneira que esperávamos. 

  

1. Abundancia de promessas de vitória. 

 Livros, sermões, músicas e muitas outras coisas nos oferecem uma realidade religiosa, onde não há 

espaço para a derrota, para a perda. Tudo é só sucesso e vitória. 

 No início do meu ministério, quando participava das reuniões com os pastores, voltava, não raras  

vezes, frustrado e me sentindo culpado, pois só ouvia vitórias e conquistas, ao passo em que eu 

enfrentava problemas e dificuldades, inerentes ao estabelecimento da minha liderança pastoral. 

 É dever do pastor apresentar às suas ovelhas a fé bíblica, sólida, sem argumentos emocionais a fim 

de consolidar as ovelhas.  

 Todos nós estamos sujeitos às dúvidas, ao medo, à tristeza e à decepção. São manifestações da 

nossa humanidade afetada pelo pecado.  

 Tomé é um vívido exemplo disso. João 20:24-29. 

  

2. Expectativas equivocadas acerca de Deus. Fil. 4:10-13. 

 Um dos atributos de Deus é a Onipotência. 

 Onipotência – “Em Deus está o todo poder, não há limites ao poder de Deus para executar a sua 

vontade”. G.H. Lacy Introduccion a la teologia sistemática. 

 Um dos nomes de Deus é El Shaddai. Gen. 17:1. 

 Onipotência – Deus tem todo poder para intervir em todas as circunstâncias, em todos os momentos, 

de todas as formas, naturais e sobrenaturais, sempre de acordo com a Sua vontade e sempre para a 

Sua glória. 

 

3. A convicção, também equivocada, de que Deus sempre tem de se manifestar com um sonoro 

SIM. II Cor. 12:1-10. 

 Todos nós, em uma hora ou outra, já nos deparamos com o Silêncio de Deus. 

 Todos nós, em uma hora ou outra, já nos deparamos com o NÃO de Deus. 

 Podemos até não verbalizar, mas não é raro, agasalharmos no coração certo sentimento de que Deus 

“nos decepcionou”. 

Decepcionado com Deus 

Pr Celso Martinez  

Culto do dia 14/02 

De 12/03  a 16 /03 

 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


 A esperança adiada faz adoecer o coração. Muitos perdem a consciência da importância da oração 

com frequência, porque concluem que não vai adiantar. 

Conclusão. 

1. Você já ficou decepcionado com Deus por alguma razão? 

2. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando Ele silencia? 

3. Você está disposto a ajudar alguém que esteja decepcionado com Deus? 

 

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. 

 

 

 


