
QUEBRA GELO 

CÂNTICOS 

 

                                              
            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 outro auxiliar peça a ele 
para fazer essa parte. 
 

Mateus 9:35-38. 

 

 Nosso mundo está doente e a resposta está em um encontro com o Senhor 

Jesus Cristo. A vida e o ministério de Jesus nos ensinam verdades tremendas 

que precisam ser colocadas em prática diariamente.  

 Nenhuma mensagem tem o poder de transformar uma vida como a mensagem 

do Evangelho de Jesus Cristo. Ao longo do tempo, homens e mulheres, dos 

mais variados níveis e etnias, têm sido transformados pela mensagem bendita 

do evangelho, e a fidelidade deles permitiu que a mensagem nos alcançasse. 

Agora a  responsabilidade nossa de  compartilhá-la com a gente do nosso 

tempo. 

  “A chave para a igreja do século XXI será a saúde espiritual, não o 

crescimento”. 

  Rick Warren 

 Qualquer tentativa de se estabelecer um padrão, um modelo de evangelização 
eficaz, antes da ação, nós precisamos descobrir o modelo desenvolvido pelo 
Senhor Jesus Cristo, o qual resultou, não apenas em um forte impacto em seu 
próprio tempo, como também nos tem alcançado ainda hoje. 

 O que podemos aprender com o ministério do Senhor Jesus Cristo? 
 

1. O ministério de Jesus era dinâmico. V.35 

 Sua agenda era definida por fazer a vontade de Deus e esta vontade era de 

alcançar pessoas, onde quer que elas estivessem. Quantas vezes nos é 

informado que Jesus estava em movimento: 

 Mateus 8:1, 5, 14, 23, 28; Mateus 9:1, 9, 27, 35. 

 A igreja precisa entender que o seu negocio é levar a preciosa mensagem de 

salvação ao homem perdido. 

Aprendendo com o Ministério de Jesus 

Pr Celso Martinez 

17 de abril a 22 de abril 

SERMÃO DE 09/04/ CULTO  NOITE 

 

Sermão SIBBP – 09/04/2017 – Domingo noite 
 

 

 

ESTUDO 

http://www.youtube.com.br/


 A igreja deve modernizar a forma como transmite a mensagem, nunca, porém, 

o seu conteúdo. A mensagem não muda e não pode mudar: Jesus ama o 

pecador e morreu na cruz para nos salvar. 

 Sem jamais mudar o conteúdo da sua mensagem, o Senhor Jesus SEMPRE 

esteve disposto a buscar a estratégia adequada a cada pessoa. 

 

 

2. O ministério de Jesus era completo. v.35 

 A mensagem do Evangelho não se propõe tratar o homem apenas em sua 

dimensão espiritual. O ser humano todo é objeto do amor de Deus. 

 Jesus ensinava – Atendia a necessidade da mente. 

 Jesus pregava – Atendia a necessidade da alma. 

 Jesus curava – Atendia a necessidade do corpo. 

 Nenhum de nós é só espirito, e também nenhum de nós é só corpo. Todos 

temos necessidades físicas, intelectuais e espirituais, e a mensagem de Jesus 

alcançava as três dimensões. 

 

3. O ministério de Jesus era voltado para pessoas. V.36 

 Ele atraia multidões, mas não desprezava o individuo. Jesus não via  a 

multidão, mas sim  o indivíduo no meio da multidão, assim como fez com 

Zaqueu. Lucas 19:5. 

 Não havia limite. 

 Jesus sempre atraiu pessoas. Dele emanava algo extraordinário que catalisava 

pessoas. 

 É como mel atraindo formigas. 

 Jesus lidou com ricos, pobres, enfermos, e gente de todo tipo. 

 

4. O ministério de Jesus sensível. V.36 

 Jesus viu as multidões. Mais do que ver pessoas, Jesus viu a necessidade 

delas. 

 Pessoas cansadas e abatidas. 

 Nada pior do que perder a compaixão. 

 Precisamos sentir o que Jesus sentiu e sentir como Jesus sentiu. 

 Em muitos episódios Jesus sentiu compaixão: 

 O leproso Marcos 1,  

 Mat_20:34  E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, e 

imediatamente recuperaram a vista, e o seguiram 

 

5. O ministério de Jesus era Missionário. V.37 

 O missionário se torna visionário. 

 Jesus lançou um desafio aos seus discípulos que também é para nós: A seara 

é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. 

 A ceifa ou colheita é tão grande e não pode ser feita por poucos, mas sim por 

todos. Em todo lugar há pessoas sedentas por algo que preencha o vazio do 

coração, e só um relacionamento com o Senhor Jesus é capaz de fazê-lo. 

 Só o visionário consegue ver além do imediato. 

 Jesus viu a seara grande. Muito a ser feito e poucos dispostos a fazer. 



 

6. O ministério de Jesus era desafiador. V.38 

 O desafio foi lançado e uma resposta é esperada: Rogai ao Senhor da seara 

que mande ceifeiros para a sua seara. 

 Este desafio ainda ecoa, aguardando que respondamos com empenho e amor. 

Por amor a Cristo e pelo que Ele fez na cruz por nós, nossa resposta pronta e 

decidida deve ser: Eu me apresento! Em me entrego!. 

Conclusão 

Para reflexão: 

1. Você já foi tocado pelo ministério de Jesus Cristo? 

2. O que mais lhe chamou a atenção no texto lido? 

3. Como podemos transmitir a outros a mensagem que nos abençoou?  

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos 

da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes  bem à vontade. 

Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine 

novos Líderes. Distribua tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar 

o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser 

responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; Orar durante a semana 

pela célula; Organizar os eventos da célula (como comemoração de 

aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.). 

EVANGELISMO - Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore 

antes de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações. 

 
 


