
  

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula 
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Atos 11:19-26 

• A igreja em Atos caminhou em um ambiente de intensa perseguição e rejeição.  

• Passou a fase de calmaria e iniciou-se a fase da infantaria, da guerra contra a igreja. 

• A perseguição se constituiu no maior impulsionador da igreja. Seu maior crescimento se deu pela via 
da dor da perseguição e do martírio. 11:19 

• A perseguição gerou a maior oportunidade de experimentar o poder de Deus. 11:21. 

• A perseguição produziu cristãos verdadeiros e consequentemente muitos se converteram ao Senhor. 
11:21. 

• Foi assim em Atos, e ao longo da história. 

• Atrás da cortina de ferro do comunismo da antiga União Soviética, após a Revolução Cultural na 
China, em Cuba e muitos outros países que restringem a fé cristã. 

• Na verdade, na medida em que a fé cristã vai se tornando aceita, e recebendo o apoio governamental 
e aceitação da sociedade, pode ser que esteja aí o início do seu processo de enfraquecimento, da 
perda da sua identidade, e consequentemente da sua influencia como sal e luz do mundo. 

• Foram os perseguidos de Chipre e Cirene que levaram a Palavra aos de Antioquia. 11:20. 

• A igreja em Antioquia foi uma igreja missionária e inspiradora. Barnabé, enviado pela igreja mãe de 
Jerusalém, visitou a igreja e ficou encantado com o que viu: A graça de Deus. 

• Em Antioquia pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. 11:26 

• Na verdade, ser chamado de cristão era mais uma tentativa de ofensa do que de elogio. Significava: 
Ser seguidor de Cristo. O desprezado, o que foi morto de forma vergonhosa. 

• O segmento cristão engloba: Católicos, Protestantes, Ortodoxos e muitas variantes dessas correntes. 

• O que é ser cristão? 

• Ser cristão não é fazer parte de uma igreja ou religião, mas sim desenvolver um relacionamento com 
Jesus. 

• Nossa busca deve ser baseada na história daqueles que pela primeira vez foram chamados de 
cristãos. 

O que é ser cristão 

De 15 a20 de abril 

Pr Celso Martinez 
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• Nosso desafio não é procurar definir o que não é ser cristão, mas sim compreender o que é ser 
cristão, de acordo com o modelo da igreja em Antioquia.  

1. Ser cristão é amar a Cristo verdadeiramente. 

• O que nos faz cristãos é o amor que temos por Cristo. Não é o rótulo religioso que tenhamos. 

• Na igreja em Antioquia as pessoas amavam a Cristo de tal forma, que receberam o título de cristãos. A 
igreja de Antioquia exalava o perfume de Cristo. 

• É isso que atrai as pessoas. Quanto mais a igreja tenha o perfume de Cristo, no amor de uns para 
com os outros, na forma da dedicação, isto sempre atrairá pessoas. 

• É Jesus quem atrai. 
• Joã 12:32  E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim.  

• Amar o Cristo que não vejo, amando o irmão que está diante de mim. João 13:34-35. 

2. Ser cristão é experimentar a abundante graça de Deus. 11:23. 

• Barnabé, sendo enviado pela igreja de Jerusalém, viu a manifestação da graça de Deus na forma de 
muita gente se rendendo ao Senhor. 11:21. 

• A igreja de Antioquia era a pura manifestação da graça de Deus, e nada ilustra mais esta realidade do 
que vidas transformadas. 

• Não é de gente melhorada, mas transformada. 

• Parece que hoje há secularização da igreja, criando crentes nominais. 

• Para que se tenha muita gente se rendendo ao Senhor são necessárias duas coisas: A mão do 
Senhor e a vida do crente. 

• Muita gente se rendendo ao Senhor pressupõe muita gente falando do Senhor. 

3. Ser cristão é estar aberto a pessoas. 

• É fascinante a diversidade racial e cultural da Igreja. 13:1 

• Barnabé – Judeu natural de Chipre. 

• Simeão – chamado Niger. Significa preto. Sugere-se que foi o mesmo que carregou a cruz. Lucas 
23:26 

• Lúcio de Cirene- Norte da África 

• Manaém – Foi criado com Herodes Antipas, portanto com ligações com a aristocracia.  

• Saulo – Judeu com cidadania romana. 

4. Ser cristão é servir a Deus. 13:2 

• Os lideres da igreja eram servidores de Deus. 

• Não estavam buscando ser servidos, mas sim servir. 



•  A ideia é de um servidor publico, de quem está à disposição do outro. 

• Ser cristão é um estilo de vida. Não é forma, mas sim conteúdo. 

• Não é o que eu digo, mas sim o que eu faço. 

• Ser cristão é ser o braço, a perna, a boca e tudo mais de Cristo, e o serviço é a melhor forma de 
materializar que somos de fato cristãos.  

5. Ser cristão é uma entrega ao Senhor de forma intensa e até sacrificial. 13:2-3. 

• O cenário era de perseguição, mas isto não inibiu a paixão por pessoas. 

• Suas vidas estavam a serviço do Senhor. Uma vez que o Senhor mandou, logo responderam com a 
entrega da vida para a obra missionária. 

Conclusão. 

Ninguém pode se tornar cristão de fato, sem que tenha uma experiência pessoal com Jesus. 

Você já entregou sua vida a Cristo? 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem 
à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 


