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

 

“O Grande Doador não nos dá valores para nos limitar, e sim para nos proteger.” (Pr. Carlito Paes). A vida na Terra, 

além de não ser fácil, pode ser bastante confusa também. Por isso, precisamos de valores que possam nos 

direcionar e proteger ao longo da nossa jornada temporária na Terra! Sem os valores de Deus é muito fácil se 

perder! Valores são Bússolas que apontam direção.  

 

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 – 1ª Coríntios 2.16 

 

Hoje vamos tomar posse de mais alguns presentes que o Grande Doador decidiu nos dar como valores que 

ajudarão a proteger a nossa caminhada de vida: 

 

1. O Grande Doador nos deu a INTIMIDADE (João 10.14) - Deus confia tanto no ser humano ao ponto de lhe 

dar a possibilidade da intimidade consigo. O Grande Doado nos dá liberdade de nos tornarmos seus amigos 

pessoais. Ele não é um Deus impessoal e distante. Nosso relacionamento de intimidade com Deus nos certifica de 

que não estamos sós, mas acompanhados por ele. Essa é uma promessa para todos os que o amam. Temos uma 

necessidade intrínseca de nos relacionarmos com o nosso Criador. Ansiamos por essa intimidade e dela 

precisamos; não de dogmas ou ritos litúrgicos, mas de amizade e confiança (Ler Salmo 42.1-2). 

 

2. O Grande Doador nos deu a SABEDORIA (Tiago 1.5). O homem que não usa da sabedoria divina em sua vida 

é como uma pessoa cega andando por um caminho desconhecido. Ele não sabe o que Deus deseja para sua vida 

na terra, torna-se escravo de sua própria carne e emoções, e colhe a cada dia as consequências de sua falta de 

sabedoria em suas decisões e escolhas. Deus deseja dar a você sua luz para o entendimento e direção. Você não se 

tornará presa fácil das ciladas do inimigo sobre sua vida, família, negócios e ministério (Ler Mateus 6.22-23). 

 

3. O Grande Doador nos deu o PERDÃO (Hebreus 10.17). O Doador da vida é rico em perdão. Essa é a dádiva 

diária que nos garante prosseguir. Afinal, só estamos aqui porque Deus é abundante em perdoar! O perdão não é 

um sentimento. Assim como o amor, o perdão é uma decisão pessoal que cada a cada indivíduo. Portanto, assim 

como Deus nos perdoou, nós recebemos poder para perdoar! Jesus é a própria essência do perdão. O mesmo 

Jesus que hoje dar o perdão a você, porque essa é sua principal atividade e seu maior anseio, bem como nossa 

maior necessidade. O Grande Doador tem perdoado você diariamente. Você também tem recebido e doado este 

presente às pessoas de sua vida? 

 

4. O Grande Doador nos deu a ALEGRIA (Hebreus 1.9). A alegria é um presente de Deus para todos nós. Ele é o 

Senhor de toda alegria verdadeira. Essa atitude é realmente nobre: repartir alegria. É o que aprendemos da parte de 

Deus. A alegria dada pelo Grande Doador independe das circunstâncias ao nosso redor. Uma verdade precisa ser 

compreendida: em situações em que estiver atravessando tempos difíceis, você precisará ter uma alegria 

disciplinada, baseada em promessas e no exercício da fé. A alegria, sobretudo, faz parte do fruto do Espírito, e, 

portanto, é uma ação divina em nós. 

 

Além da sabedoria, da alegria, do perdão e da adoração, Deus também nos deus mais três presentes que fazem 

parte dos valores que nos protegem na caminhada da vida: graça, conhecimento e adoração. O Grande Doador nos 

deu valores que nos protegem a cada passo que damos na jornada da vida! 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa de valores 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 – entregar uma Bíblia ou porções dela escritas à mão ou digitadas 

a alguém que Deus nos direcionar, convidando-a a iniciar uma leitura que trará direção, alegria e paz à sua vida; 3) 

Ato de Bondade da semana para a Célula - Orar por alguém que sofre no físico ou nas emoções. Depois, reunir a 

célula para dizer à essa pessoa que dedicamos um dia todo para abençoá-la. 4) Jejum da semana - para próxima 

quarta-feira (02/03), o jejum será o jejum de Daniel – somente legumes e frutas. Não poderá haver ingestão de 

qualquer tipo de carne (vermelha, frango, peixe, ovo). 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: OS VALORES DA VIDA DE DEUS  

Objetivo: Levar o grupo a refletir de que forma assimilam os valores da Palavra de Deus em suas vidas, se estão 

cheios de Cristo e consequentemente agindo como Ele. 

 

Material: bolinha de isopor, giz, esponja e vasilha com água 

 

Dinâmica: 

Primeiro explique que a água representa os valores da Palavra de Deus e os objetos representam a nossa vida. 

Mergulhe a bolinha de isopor na vasilha com água. Você vai observar que a bolinha de isopor não afunda e nem 

absorve a água. 

Mergulhe o giz na vasilha com água. Você vai observar que o giz retém a água só para si, sem repartir. 

Mergulhe a esponja na vasilha com água e depois a esprema para que a água saia. Você vai observar que a esponja 

absorve bem a água e, mesmo espremendo – repartindo, ela ainda continua molhada. 

 

Quem é você nesta dinâmica? 

- A bolinha de isopor que não absorve nada dos valores da Palavra de Deus? 

- O giz que absorve os valores da Palavra de Deus somente para você mesmo? 

- A esponja que absorve os valores da Palavra de Deus, reparte com os outros e ainda continua molhado? 

 

Lembre-se: os valores da Palavra de Deus protegem a nossa vida! 


