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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Desenvolva um quebra gelo de acordo com o estudo.  

 

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): Texto Bíblico – Hebreus 10. 35-37  

 

Quantas vezes você já pensou em desistir? Já se sentiu desanimado, desmotivado e sem esperança? Há momentos 

em nossas vidas que pensamos que é hora de parar, de deixar de lado e não lutar mais... Os cristãos da igreja 

primitiva também se sentiram assim. Eles estavam sofrendo perseguições, e como nós, precisavam de uma palavra 

de ânimo, de algo que reacendesse a esperança, a fé deles. O livro de Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo e 

foi escrito não só para trazer à memória dos discípulos de Jesus tudo o que o Senhor já tinha feito e para abrir a 

visão para as recompensas que estavam por vir. Deste pequeno trecho da Palavra de Deus, podemos tirar pelo 

menos três motivos pelos quais não devemos desistir jamais: 

 

1. Não desista, pois você será recompensado - (v.35) A palavra ‘'galardão'' citada no verso 35 quer dizer 

recompensa, presente... O Senhor honra a todos aqueles que não desistem, que perseveram em servi-Lo, que não 

perdem a esperança! Em Provérbios diz que quem é humilde e teme a Deus ganhará como recompensa riquezas, 

honra e vida! (Provérbios 22.4). As recompensas por servir a Deus, lutar e perseverar não se limitam apenas a 

bençãos para a vida terrena, mas se você perseverar até o fim receberá o maior de todos os galardões que é a vida 

eterna! (Mateus 24.13). Decida servir a Jesus e confie nEle, pois sua recompensa virá! 

 

2. Não desista, pois você alcançará a promessa - (v.36) Todo aquele que faz a vontade de Deus alcança suas 

promessas. Estima-se que só na Bíblia há mais de 37 mil promessas! Em Números 23.29 diz que ‘'Deus não é 

homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou 

falaria, e não o confirmaria?'' Se Ele prometeu tenha certeza que vai cumprir! O Senhor não é como os homens que 

muitas vezes voltam atrás em suas palavras, mas Ele é fiel e justo. Não desanime, não desista, ainda que demore, 

pois Deus não está limitado ao tempo e Ele não trabalha em nossa ansiedade. Apenas creia, espere e tome posse 

da vitória! Entregue seus sonhos a Jesus e torne-se filho de Deus e herdeiro de todas as Suas promessas! 

 

3. Não desista, pois falta pouco para sua vitória - (v.37) ‘'... ainda dentro de pouco tempo...' sua vitória virá! Só 

vence quem luta até o fim. Não adianta lutar e depois desanimar no meio da batalha. A maioria das guerras são 

abandonadas quando falta pouco para alcançar a vitória. Por quanto tempo você tem lutado? Qual é o seu sonho? 

Qual o motivo da sua luta? Quais são os obstáculos que você precisa transpor para alcançar sua vitória? Saiba que 

nenhum deles é páreo para o Rei dos reis e Senhor dos Senhores! O segredo da sua vitória está em agradar ao 

Senhor (Salmo 37.4). Deposite sua confiança em Jesus, entregue seus sonhos a Ele e tome posse da sua vitória! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ser encorajado com essa palavra e compartilhe. . 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, 

encorajando-as. 

 

RECADOS PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Aniversário de 30 anos da Memorial: de 15 a 17 de maio. 

Precisamos que você traga sua célula inteira nas quatro celebrações (dia 15 às 09:50 e 19:00, dia 16 às 20:00 e dia 

17 às 20 horas. Contamos com a presença de todos os participantes das células. 

 

 

 


