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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fique à vontade para fazer o quebra-gelo. 

 

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 (20 minutos): Juízes 7.1-7 e Mateus 22.14 

 

Você já deve ter ouvido alguém dizer ou então, lendo a Bíblia percebeu que Deus não faz nada por acaso. Tudo o 

que Deus faz é visando algo muito grande à frente. A todo o momento, Deus nos dá orientações e direções, nos 

pede algumas posturas ou cobra algumas mudanças. Todas essas coisas, se obedecidas e praticadas fielmente, nos 

trazem muitos benefícios adiante. Mesmo que no momento em que recebemos alguma palavra ela pareça não ter 

alguma finalidade, se essa palavra for bem recebida, logo mais perceberemos que Deus tinha um grande propósito. 

 

1. Você já sentiu que estava passando por algum teste em sua vida? Em vários momentos da nossa vida, a 

sensação é de estar sendo testado, provado. Não existe ser humano que não passe por testes. Não existe pessoa 

que não possua um chamado. Você foi chamado por Deus. Mas depois de ser chamado, será que você pode ser 

escolhido? Será que você tem passado nos testes, nas seleções? Ele não escolhe poucos porque deseja que poucos 

sejam os escolhidos para cumprir a Sua vontade, mas porque as pessoas não conseguem passar nos testes, não 

dão ouvidos à sua voz quando Ele dá alguma orientação ou pede alguma renúncia. 

 

2. Como você acredita que Deus seleciona pessoas? No texto que lemos de Josué, vemos que Deus chamou 

Gideão e mandou reunir um exército para livrar Israel das mãos dos midianitas. Para algo tão importante, 32 mil 

homens foram chamados, mas havia ainda uma seleção pela frente, uma seleção feita pelo próprio Deus. Para um 

chamado tão especial quanto o que Deus tem para nós, é necessário estar apto, passar nos testes para que ao final 

possamos ser escolhidos. Olhando para o texto de Juízes, podemos ver que Deus procura algumas coisas em nós 

para que possa nos escolher: 

 

a) CORAGEM. No versículo 3, vemos que a primeira coisa que Deus procura são pessoas de coragem. Ninguém 

conta com o medroso para algo grande e importante, pois ele pode abandonar a qualquer momento (2ª Timóteo 

1.7). Precisamos ter coragem para enfrentar as lutas, passar pelos testes e fazer o que Deus nos chamou para fazer. 

 

b) ATENÇÃO. Este é um ponto muito importante, por isso Deus deixa claro no versículo 5 que os que estão atentos 

são escolhidos. Nosso inimigo é muito sutil e nunca joga honestamente. Ele pode atacar em qualquer momento, 

por isso, estar atento é fundamental para quem deseja ser escolhido (1ª Pedro 5.8). 

 

c) FÉ. Ao final da seleção que Deus fez no exército de Gideão, de 32 mil homens, restaram apenas 300! Esses 300 

homens teria que lutar contra um exército de 135 mil homens. Mas eles foram para a guerra e venceram, pois 

sabiam que era uma luta vencida por fé (2ª Coríntios 10.4). Haja por fé! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro real com Jesus. Não perca tempo: apresente 

Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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

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

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Todas as 

células deverão participar do quarto TCL deste ano, no dia 29/07, às 09h50min. 3) Não esqueçam de trazer as 

cestas básicas para o TCL. 


