
 

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. 
 

Gn 12.1-9 

Introdução: Em 2018 houve um campeonato de corrida na China, na cidade de ShenZhen. Uma meia-
maratona. Diversos competidores se inscreveram e, naturalmente, se dedicaram bastante nos 
treinos para que pudessem ter um bom desempenho na prova de 21 km. Após dada a largada, os 
competidores começaram a correr e, quando a prova já estava avançada, algo vergonhoso 
aconteceu. Parte do percurso envolvia dar a volta e contornar um parque. Nesse momento, a 
câmera de trânsito flagrou cerca de 250 competidores que decidiram pegar um atalho passando 
por dentro do parque. Naturalmente foram desclassificados e banidos por 2 anos 

•  Esse tipo de comportamento de pessoas que tentam encontrar um jeito mais rápido de conseguir 
as coisas nos levam a pensar que pegar atalhos na vida é um coisa ruim. Ainda mais para nós que 
convivemos com o jeitinho brasileiro 

• Mas nem todo atalho é ruim. Na verdade, há atalhos que são muito bem-vindos na nossa vida. A 
própria ideia de atalho representa algo bom: um caminho mais rápido e seguro para que viajantes 
pudessem chegar ao seu destino em paz. 

Transição: Há atalhos que você não deve pegar de jeito nenhum porque são um caminho mau. Outros 
atalhos, é bom que você pegue para chegar antes e com segurança no seu destino. Falaremos acerca do 
atalho para a bênção. 

1. Esteja disposto a sair da zona de conforto (v.1) 
I. Abraão precisou sair da sua zona de conforto. A viagem que ele fez não foi nada fácil 

• Ele estava bem estabelecido em Harã. Sua família toda e tudo o que possuíam estava lá. Ele já 
conhecia a região. Sabia onde encontrar pastagem para seu rebanho e sabia os lugares 
perigosos. Ele precisou sair do meio dos seus parentes e abandonar tudo aquilo que ele 
conhecia. Além de precisar sair de sua casa, Abrão enfrentou uma viagem difícil. Ele já tinha 75 
anos quando largou tudo 

• Abrão tinha certeza de que Deus o abençoaria, mas precisou sair da sua zona de conforto 
II. O mesmo acontece comigo e com você. Sabemos que Deus quer nos abençoar, e que 

eventualmente vamos ser abençoados, mas se nós queremos experimentar isso mais cedo do 
que tarde, é necessário estarmos dispostos a sair da zona de conforto  

• Quem vive sempre acomodado e confortável experimenta menos da mão de Deus (pode levar 
mais tempo para ser abençoado) 

• Isso se mostra de uma forma muito natural na nossa vida 
III. Você quer passar num concurso. Você sabe que ser aprovado é bênção de Deus na sua vida e 

ora por isso. Se você não fizer nada além de orar, pode ser que Deus te abençoe e 
eventualmente você seja aprovado. Mas se além de orar, você sair da sua zona de conforto e se 
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dedicar a estudar, se você sair das redes sociais e da netflix para estudar; se você começar a 
acordar mais cedo para se dedicar aos estudos, provavelmente você passa no concurso mais 
rápido 

• A aprovação continua sendo bênção do Senhor. A glória é toda do Senhor. Você só vai ter 
passado porque o Senhor abençoou (inteligência, saúde, tempo). Mas quando você abandona o 
conforto, você encontra a bênção mais rápido. 
 
 

2. Esteja disposto a obedecer (v.4) 
I. Deus mandou Abrão sair da sua casa e se mudar para uma outra terra e Abrão obedeceu. A 

ordem de Deus continha poucas informações: sai da casa da tua família e vai para onde eu vou 
te mostrar. A única coisa que ele sabia era que se obedecesse à voz de Deus, ele seria 
abençoado por Deus 

II. Muitas vezes deixamos de experimentar as bênçãos de Deus porque não obedecemos. Ficamos 
tentando racionalizar e entender a ordem de Deus, e não agimos em obediência 

• Muitas vezes ficamos tentando argumentar com Deus ao invés de simplesmente obedecer 
• Eu e você não somos chamados para entender tudo que Deus nos ordena. Nós somos 

chamados para obedecer (Não quer dizer que o que o Senhor ordena seja ilógico e além da 
compreensão). Cada vez que você decide não obedecer ao Senhor e confiar nele, você se coloca 
mais distante das bênçãos de Deus 

III. Povo no deserto antes de entrar na terra prometida. Deus havia prometido a terra. A benção 
era certa. Mas o povo precisou esperar 40 anos antes de entrar na terra que poderia ser 
alcançada em 12 dias por conta da desobediência e incredulidade.   
 
 

3. Esteja disposto a compartilhar (vv.2,3) 
I. Abrão sabia que seria abençoado, mas tinha um desafio: ser uma bênção. Assim como ele seria 

abençoado, ele teria a responsabilidade de abençoar; assim como a família dele seria 
abençoada, ele teria a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra 

II. As bênçãos que Deus te dá não podem parar em você mesmo 
• O tempo e a cultura em que nós vivemos nos levam a ser egoístas 
•  “Farinha pouca, meu pirão primeiro” 
• O caminho do cristão é diferente. Você é abençoado para abençoar outras pessoas 
• A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Pv 11.25 
• Se você não é uma pessoa generosa e disposta a compartilhar, pode até ser que Deus te 

abençoe de alguma forma. Mas se você é alguém que multiplica o que recebeu do Senhor, sem 
dúvidas experimentará muito mais as bênçãos de Deus 

III. Salomão orando por sabedoria. Salomão recebeu uma bênção de Deus: poderia pedir o que 
quisesse que o Senhor atenderia. Ao invés de pedir riquezas, saúde ou vitória sobre os inimigos, 
ele pediu sabedoria para poder cuidar e julgar bem o povo. Por causa do seu pedido que se 
estendia a outras pessoas, Deus lhe concedeu muito mais do que havia pedido 
 
Conclusão: 

Deus quer nos abençoar, mas quando nos dispomos a sair da zona de conforto, obedecer e compartilhar, 

experimentamos mais do Senhor . 

 

 

 

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! 



 


