
  

CÉLULA 25/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Qual a sua maior batalha no momento e como você tem se posicionado diante dela? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: DECISÃO DE CORAGEM 

II Samuel 23:11-12 

 

 

Introdução: Os filisteus estavam em constante batalha e guerra contra Israel. Os valentes de 

Davi, homens de guerra, adestrados para a batalha sob a direção do Davi, lutavam contra seus 

inimigos corajosamente. Cada um tem uma característica muito especial, mas há um que reflete a 

vida do crente em determinadas situações em que terá que decidir-se: Samá. 

 

O que aprendemos com Samá? 

 

1 - O trabalho de Samá 

Em tempo de guerra, arou a terra, semeou lentilhas e cuidava do plantio. Estava preocupado com 

sua família, pelo sustento deles. De repente ocorre o inesperado: os filisteus atacam. Eles 

atacavam quando próximo à colheita. Inteligentes os filisteus. Se aplicarmos a nossa vida, 

veremos que Satanás ataca quando o fruto cresce, para queimá-lo, atacar-nos e destruir-nos, o 

que com tanto esforço semeamos. 

 

2 - A covardia do povo 

O povo saiu correndo, apavorado, com medo. Não defenderam o que era deles, deixaram tudo 

nas mãos dos filisteus. O povo se rendeu antes de lutar, correu, fugiu. Qual é a nossa atitude 

diante de determinados problemas? Corremos? Enfrentamos? Deixamos para Satanás nossa 

bênção e corremos até lugar "seguro"? Não sejamos como este povo, não corramos, vamos 

enfrentar os nossos desafios, porque Deus estará conosco. 

Em Josué 1:9 Deus fala a Josué para ser forte e corajoso, pois Ele estaria com Josué por onde 

quer que andasse. E essa promessa vale pra nós também. Aleluia!!!! 

3 - Sama parou no meio do campo e lutou 

Não correu, enfrentou-os, defendeu o trabalho que havia feito. Não se queixou, atuou. Parou no 
meio do campo e lutou. Alguma vez você parou para pensar quantos filisteus atacaram nessa 



ocasião? 100? 1000? Talvez mais, talvez menos. O que importa é que não saiu correndo como os 
outros, ele enfrentou. Tenhamos uma determinação igual, vamos defender nossas bênçãos e 

atuar corajosamente diante das batalhas. Em 2 Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu espírito de 
covardia, mas de poder.  

4 - Matou aos filisteus e o Senhor lhe deu a vitória sobre seus inimigos 
Talvez Sama tenha dito: é meu campo, minhas lentilhas, o alimento de meus filhos, minha 

herdade. É minha bênção, o que eu trabalhei e lutei. 

5 - Que inspiração tinha Samá? 

O que impulsionou a Samá há tomar tal determinação? Talvez tenha se lembrado de um 

jovenzinho chamado Davi que não se acovardou diante de um gigante chamado Golias e o 

enfrentou corajosamente com a confiança que Deus dá a seus valentes. Esta era a inspiração da 

Sama: Davi, seu rei. Qual é nossa inspiração? Claro: Jesus. Sabia o seu fim: a cruz, e não 

retrocedeu, enfrentou-a corajosamente. Façamos o mesmo também nós. Somos sacerdócio real, 

nação Santa, os filhos de um grande Rei e Supremo Criador. 

Conclusão 

Podemos fazer duas coisas em determinada situação: 

1. correr como o povo e deixar o que tanto trabalho deu para semear não tenha valor; 

2. parar no meio do campo e lutar 

Você escolhe: lutar ou morrer 

Os valentes de David nem sempre foram valentes, eram pessoas comuns. Em I Samuel 22:1-2 diz 

que eram homens que se achavam em aperto, endividados, desgostosos. E Davi levando a Palavra 

de Deus os tornou seus valentes. Que nós também nos tornemos valentes, para que possamos 

enfrentar nossas batalhas. 

"SER VALENTE, NÃO SIGNIFICA QUE NÃO TENHA MEDO DE NADA, SIGNIFICA ENFRENTAR AO 

QUE MAIS TEMOS MEDO " 

 

Que Deus te abençoe! 

 

Líder, conclua a ministração com uma oração de guerra para que toda batalha 

apresentada no quebra gelo, seja vencida pelo poder de Jesus. 

 

____________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Gênesis 4:1-7 – Tudo que oferecemos a Deus precisa ser o melhor. 

_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 11/07 – Culto da Família com Santa Ceia. As 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo 

nosso canal do YouTube MDP12-Sede Oficial (Se inscreva no canal e ative o sininho). 



Dias 16 e 17/07 – Conferência Jump (adquira sua pulseira com os líderes Jump) 

Do dia 19 a 24/07 – Semana da Oração 

Do dia 26/07 a 01/08 – Campanha do Desatar 

Dia 01/08 – Batismo 

Dia 07/08 – Rede de Casais – Noite do Caldo 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


