
 

 

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 

I Cor. 9:16-17. 

Propósito: Pregar o evangelho é o maior desafio para a igreja em qualquer tempo. O apóstolo Paulo 
entendeu esta responsabilidade, e a expressa de forma grandiosa na afirmação que dá título a este 
estudo.  
O propósito é de reavivar em nossos corações esta responsabilidade que é de todos nós. 
 

• A afirmação de Paulo expressa seu senso de profunda responsabilidade em pregar o Evangelho. 
• Evangelho – é a boa noticia de que Deus ama o pecador e o salva da perdição eterna por meio 

único de Jesus Cristo. 
• Em outras palavras, o apóstolo disse: É minha responsabilidade, meu negócio; é a obra para a qual fui 

constituído apóstolo, I Cor.1: 17.  
• Este é um dever expressamente vinculado a mim. Não é, em nenhum grau, uma questão de liberdade. 
• Não estou pregando para glória ou por dinheiro. Existe uma necessidade imposta a mim. Há um fardo 

em meu coração. Ai de mim, se não pregar o evangelho de Jesus Cristo. 
• É como um gemido: “Ai de mim se não pregar o evangelho!”.  
• Pregar o Evangelho não era apenas uma questão de escolha ou ambição pessoal; era algo para o qual 

ele foi chamado, algo que ele tinha que fazer.  
• Ele foi chamado para pregar e sentiu-se compelido a cumprir esse chamado. 
• Por que o apóstolo Paulo disse o que disse? 

 
1. Porque ele mesmo era fruto da mensagem do evangelho. 
• Paulo foi um dos mais duros perseguidores do evangelho. 
• Sua conversão foi tão tremenda que gerou espanto. 
• “Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. 

Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: “Não é ele o homem que procurava 
destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome”? E não veio para cá justamente para levá-
los presos aos chefes dos sacerdotes?".  Atos 9:20,21 
 

2. Porque Pregar o Evangelho é anunciar a mensagem mais poderosa do mundo. 
• De todas as igrejas do Novo testamento, a igreja de Corinto era que mais podia testemunhar com muita 

firmeza, o poder do evangelho transformando uma vida. 
• O Evangelho transformou muitas vidas que estavam na igreja. Mesmo em meio a um ambiente 

secularizado e carregado de apelo sexual, o Poder do evangelho superou e supera tudo isto e alcançou 
muitos corações. 

• “Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós, que 
estamos sendo salvos, é o poder de Deus”. I Cor. 1:18. 
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3. Porque pregar o evangelho é tratar da eternidade. 
 

• Pregar o evangelho é falar da eternidade para a qual todos nós precisamos nos preparar. 
• E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois, em todo universo não há nenhum outro 

Nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos! Atos 4:12.  
 
Conclusão. 
Para conversar: 
1. Você compreende o que é Evangelho? 
2. Você entende a sua responsabilidade em pregar o Evangelho? 
3. O que você está disposto a fazer depois disto? 

 
 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


