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GANHAR 
10 min 

De longe para PERTO 

 Orar por seus amigos-oikos.  
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC 
 

https://youtu.be/Tfqvfmv7Z58 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

Compartilhem com os membros da célula a síntese 

da edificação: ( https://youtu.be/9eixmxjma38 ).  

EDIFICAÇÃO: ANTES QUE... 
TEXTO BASE: ECLESIASTES 12:1 - “Lembra-te do teu Criador 

nos dias da tua mocidade, ANTES QUE venham os maus dias, e 
cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer” 

 
INTRODUÇÃO 
O final do capítulo 11 de Eclesiastes é a introdução ao 
ensino que o Pregador (Eclesiástico) deseja expor. Como 
introdução, ele ressalta duas verdades: 
a) O VALOR DA VIDA: Iremos prestar contas. 
 Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu 

coracã̧o nos dias da tua mocidade; anda pelos caminhos que 
satisfazem ao teu coracã̧o e agradam aos teus olhos; sabe, 
poreḿ, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. EC 
11:9  

 
b) A BREVIDADE DA VIDA: O que importa e o que não 

importa... não leve bagagens desnecessárias.  
Afasta, pois, do teu coracã̧o o desgosto e remove da tua 
carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são 
efem̂eras. EC 11:10  

- - - - - - - - - - - - - 
 
1. OS BONS DIAS DEVEM SER DEDICADOS A DEUS E 
TODOS VIVEREMOS DIAS DIFIĆEIS (EC 12:1) 
 
 

 

2. ANTES QUE...  A VIDA PERCA O BRILHO (EC 12:2) 
Antes que se escureca̧m o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e 
tornem a vir as nuvens depois da chuva. 
 

3. ANTES QUE...  AS FORCA̧S SE ESVAIAM (EC 12:3) 
No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem 
os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem 
poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas; EC 12:3  

* Referência aos braços, pernas, dentição e visão. 
 

4. ANTES QUE... A VOZ PROFET́ICA SE CALE (EC 12:4) 
E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruid́o 
da moedura, e se levantar à voz das aves, e todas as filhas 
da música se abaterem. EC 12:4  
* Audição diminuindo e voz enfraquecendo 
 
5. ANTES QUE... O VIGOR SE TORNE EM CANSEIRA (EC 
12:5)  
Como tambeḿ quando temerem o que e ́ alto, e houver 
espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto 
for um peso, e perecer o apetite; porque o homem se vai à sua 
casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. 

 * Ossos ficam frágeis e o Estômago sensível  
 

6. ANTES QUE...  A VIDA ESTEJA POR UM FIO (EC 12:6) 
Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de 
ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda 
junto ao poço. 
 

 * Alusão às veias e artérias (cordão de prata), coração 
(Copo de ouro) 
  

7. ANTES QUE... CHEGUE O DIA DE PRESTAR CONTAS A 
DEUS (EC 12:7,8) 
E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o 
deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo e ́vaidade. 

 
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

1. Você tem dedicado o seu melhor para Deus?  

2. Você tem aproveitado os bons tempos para 

aumentar sua intimidade com o Senhor? 

3. Para você, o que significa “dias maus”? Você tem 

lidado com um tempo difícil na sua vida? 
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