
 

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. 

I Cor. 9:24-27 

Propósito: Mostra que a vida ou carreira espiritual é um processo, que exige algumas atitudes para que 
obtenhamos vitória. Não há atalho para uma vida espiritual vitoriosa. 

 
• A caminhada cristã é comparada a uma carreira, uma corrida em um estádio. Esta ideia é muito clara 

nos ensinos do apóstolo Paulo. 

• Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha 
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da 
graça de Deus. Atos 20:24. 

• Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. II Tim. 4:7 

• Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de 
testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, 
com paciência, a carreira que nos está proposta, Hebreus:12:1. 

• O alvo supremo da carreira cristã não é a perfeição, mas nos tornarmos semelhantes a Cristo. 
• E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, 

e outros para pastores e doutores,  
• querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do 

corpo de Cristo,  
• até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão 

perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,  
• para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de 

doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. 
Efésios 4:11-14 
 

• Devemos correr com o propósito de conquistar o prêmio. 9:24 
 

• Dizer: “O importante é competir”, não é toda verdade. 
• É importante competir, mas mais importante ainda é ganhar a competição. 
• Numa corrida é importante como você começa. Mas é melhor como você corre. Melhor ainda é como 

você chega. 
• Os Jogos Olímpicos surgiram na antiguidade, para o qual os atletas se preparavam com todo 

empenho. Para eles o importante não era competir, mas sim ganhar a competição, e para isto 
se dedicavam com empenho. 
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• O que Paulo nos ensina sobre a corrida que leva a vitória na vida espiritual no texto? 
 

1. A vitória na vida espiritual é feita com alvo claro. 9:25 
• Alcançar a coroa incorruptível. 
• Na corrida, o vitorioso recebia uma grinalda de folhas que era colocada sobre a sua cabeça. Uma 

coroa de louros. Os louros da vitória. Estas folhas se secavam, e, portanto, perdiam seu valor. Era 
uma coroa perecível ou que perdia o valor. 

• Paulo nos exorta a buscar a coroa que não perece, e isso exige um alvo de vida muito claro. 
• Qual o seu alvo de vida espiritual? 
• O que você espera alcançar na sua vida espiritual? 
2. A vitória na vida espiritual é feita com decisão. 9:26. 
• “Corro, não como indeciso”. 
• Em uma competição ou corrida o atleta indeciso sai em desvantagem, sem qualquer chance de 

conquistar a vitória. 
• Assim também na carreira espiritual precisamos correr com firme decisão de alcançar o alvo de 

uma vida plena que agrade ao Senhor. 
• Algumas perguntas podem nortear sua corrida e definir decisão: 
• Que tipo de crente você quer ser? 
• Que tipo de membro da igreja você quer ser? 
• Que tipo de célula você quer ter? 
• Que tipo de pai você quer ser? 
• Que tipo de mãe você quer ser? 

 
3. A vitória na vida espiritual é feita com disciplina pessoal. 9:27. 
• “Subjugo o meu corpo”. “Esmurro o meu corpo”. 
• Submeto o meu corpo a escravidão. 
• Na verdade, o resultado da competição é fruto de muito tempo de dedicação e esforço antes. 

Nenhum campeão se prepara no dia da competição.  Ele chega à competição já pronto. 
• Isto exige muita disciplina de treinamento. Da mesma forma uma vida espiritual vitoriosa é 

resultado de disciplina espiritual consistente. 
 

• Você tem disciplina espiritual que o leve a vitória? 
 

4. A vitória na vida espiritual é feita com vigilância. 9:27 
• “pregando aos outros, eu mesmo ficar reprovado”. 

• Muitos atletas começam bem a corrida, se desenvolvem bem durante a corrida, mas relaxam no 
final da corrida, e acabam vendo a vitória ser tomada por outro que manteve vigilância constante. 

• Quem almeja vitória na vida espiritual, precisa manter fixo seu alvo, mas também preservar a 
vigilância. 

• Veja o que a Bíblia nos diz:  
• Hebreus 12:1  Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de 

testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, 
corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta,  

• Hebreus 12:2  olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca 
da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está 
assentado à destra do trono de Deus.  
 

• Você tem mantido a vigilância para vitória na vida espiritual? 

 



 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! 


