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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): SUGESTÃO NO FINAL DESTE ESTUDO  

 

A vida na Terra não é sobre NÓS, é sobre Deus e sobre as pessoas! A vida é uma missão, uma preparação para a 

eternidade. Precisamos entender que para viver esta vida da forma correta, nós precisamos entender nosso 

CHAMADO para a vida. Durante esta campanha vamos juntos aprender a essência da vida doadora. Vamos 

aprender com quem doou tudo! 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bíblicos – Atos 20.24 | 1ª João 3.16 

 

A pior tragédia não é a morte, mas uma vida sem propósitos! O Sentido da Vida só poderá ser compreendido e 

experimentado à medida que você acredita, entende e recebe os seguintes presentes do Grande Doador: 

 

1. Entenda a ESSÊNCIA doadora de Deus (Salmo 86.15) - Deus é amor! Nele está toda essência de toda doação 

divina; tudo é motivado por amor ágape. Por isto Deus não desiste de nós!  Ele é um doador obstinado e 

apaixonado. Ninguém consegue ganhar Dele, mas Deus espera que todos nós busquemos imitá-lo. 

 

2. Creia que Deus é o único CRIADOR da vida (Gênesis 1.1 | Eclesiastes 11.5). Entenda que neste mundo cada 

vez mais hedonista e panteísta, esta teologia absoluta de crer em Deus como único criador será cada vez mais 

questionada e colocada em cheque nas escolas e na sociedade secularizada. 

 

3. Creia que Deus é o doador da VIDA PLENA aos homens (João 3.16). Entender que a salvação é do Senhor, 

pertence ao Senhor e Ele nos deu para desfrutar gratuitamente pela graça, é o único Caminho para a Vida Eterna. 

Quando falamos em vida plena e eterna precisamos saber que se trata de um tema profundo, pois vida plena é a 

promessa do Senhor Jesus feita aos seus discípulos e por extensão a nós (João 10.10). 

 

4. Creia que Deus lhe deu o seu ESPÍRITO (Atos 2.17). O presente que nos transforma, cura e conforta! O 

presente que é a garantia de tudo. E este maravilhoso presente foi dado com o propósito de não retermos nada, 

mas sim repartirmos (Efésios 1.13-14). 

 

5. Creia que Deus lhe deu a sua PALAVRA (João 1.1,12,14). A Palavra de Deus é mais importante para sua vida 

do que certamente você pode imaginar; o mundo não seria o que é hoje sem a base e o padrão da Palavra. Sem 

dúvida que ela é a base moral da humanidade. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Esta Palavra é a Espada para 

você enfrentar e vencer o inimigo! Esta Palavra que nos dá a Vitória! (ler também Lucas 21.33 | João 15.7). 

 

6. Creia que Deus nos dá a sua SANTIDADE (1ª Tessalonicenses 4.7). Deus é santo e ele nos dá de presente o 

convide para participarmos com Ele dessa vida de santidade. Atender ao chamado de santidade que o Senhor nos 

faz, nos aproxima Dele. Nossa santidade vem de Deus, recebemos do Pai, não podemos produzir santidade, apenas 

mantê-la (1ª Pedro 1.16). 

 

7. Creia e receba suas ricas PROMESSAS (2ª Pedro 1.4 | João 15.7). O grande Doador é o Deus de promessas! 

Não somente nos dá suas preciosas e grandíssimas promessas, como Ele é fiel e justo para cumprir cada uma delas 

com graça, generosidade e amor em nossas vidas! (ler também 2ª Coríntios 1.20). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa de sentido para viver. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo 

para ele o mais breve possível. 
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SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADOS PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Incentivar sua célula a participar efetivamente da campanha de 

40 Dias de Doação; 2) Desafio PESSOAL semana - escolher um dia da próxima semana e tomar a liberdade de 

partilhar uma palavra de bênção a um colega de trabalho, um professor, um aluno, um comerciante ou um parente, 

para ministrá-lo e encorajá-lo com o amor de Jesus; 3) Ato de Bondade da semana para a Célula - entregar, no 

mínimo, 1 cesta básica para alguma família necessitada (pode juntar duas células pequenas). Abaixo, vou informar 

os itens da cesta básica. 4) Jejum da semana - para próxima quarta-feira (24/02), o jejum será de café da manhã, a 

primeira refeição será o almoço. 5) Prepare, desde já, sua célula para multiplicação. 6) Não esqueça do nosso TLC – 

Treinamento de Líderes de Células na última terça-feira do mês de março de 2016. 

 

 

SUGESTÃO PARA O QUEBRA-GELO DESTA SEMANA: 

 

Título: COMO ME VEJO?  

Objetivo: Mostrar que Deus não vê a matéria, mas sim a disposição do coração. 

Material usado: Papel e Caneta 

 

Dinâmica: 

Entregue um papel e uma caneta a cada participante. 

Peça-lhes que desenhem nesse papel como se veem. Estabeleça um tempo de 5 minutos. 

Em um primeiro momento, pode haver certo impasse. Diga-lhes que não é nada artístico, mas, apenas uma forma de 

auto-visão, e com isso as pessoas vão se soltando e começam a desenhar. 

Após terminarem, peça para cada um analisar seu desenho e ver se realmente se parecem com ele; vão notar 

pouquíssima semelhança, pois, não são desenhistas profissionais e às vezes até se decepcionam. 

 

Ao final explica-se o objetivo: Mostrar que independente de como nos vemos, se bonitos ou feios, se gordos ou 

magros, se brancos ou negros, Deus não nos vê assim. Deus vê o coração e a disposição para com Ele e sua obra. 

Ninguém consegue desenhar o que realmente é, mas Deus sim! Por quê? Porque o Grande Doador nos deu sentido 

para viver. Ele tem um propósito para cada ser humano! 


