
 
 
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. 
 

Mateus 28:16-20 
 

• O texto é chamado de A Grande Comissão. 
• O Senhor Jesus não apenas nos diz o que fazer como nos dá exemplos variados de como fazer. 
• Qualquer tentativa de estabelecermos um padrão, um modelo de evangelização eficaz, antes da ação, nós 

precisamos descobrir os segredos desenvolvidos pelo Senhor Jesus Cristo, os quais resultaram, não apenas 
em um forte impacto em seu próprio tempo, como também chegando até nós. 

 
• Qualquer igreja que pretenda ser relevante para o seu tempo precisa ter a coragem de reavaliar a si mesma: 

 
• Não existe nada como a igreja local quando a igreja local está fazendo a coisa certa. Bill Hybels. 

 
 

• Há alguns “segredos” nas ações do Senhor Jesus  que devem servir de paradigmas para nós hoje. Podemos 
mudar a estratégia, adequando-a ao nosso tempo, mas jamais podemos comprometer a mensagem.  

• Em linhas gerais, Seu ministério se desenvolvia em torno de alguns princípios ou segredos: 
 
 

1. Gente mais importante do que instituição. Mateus 12:9-12. 
• Um dos pilares institucionais para os contemporâneos de Jesus Cristo era a guarda do sábado. Não poucas vezes 

o Senhor foi criticado por realizar curas no sábado, isto porque, para os religiosos do seu tempo, a instituição era 
mais importante do que o indivíduo. 
 

Ver pessoas salvas é um princípio para você? 
 

2. O indivíduo mais importante do que o coletivo. Marcos 4:35-5:21. 
• Jesus atravessou o Mar da Galiléia, enfrentou tempestade, apenas para libertar um homem endemoninhado. 

Embora multidões seguissem a Cristo, Ele não desprezava o indivíduo no meio da multidão.  
Jesus dá grande importância a uma pessoa, dispondo-se a tudo fazer para salvá-la.  
 
O que você está disposto a fazer para ver uma pessoa querida salva? 
 
 

3. Manter contato com pecadores para influenciá-los para transformação. Mateus 9:9-13 
• Entrar na casa de um cobrador de impostos para transformá-lo e influenciar outros à transformação. 
• Aqui nasce o chamado de Matheus. 

 
Nos seus contatos, você percebe oportunidade de transmitir Jesus? 
 
 

4. O motivo mais importante do que a ação. Marcos 12:41-44. 
• Ao contemplar as pessoas que ofertavam no templo, o que chamou sua atenção foi a oferta modesta de uma 

simples viúva, para quem a oferta, ainda que pequena, representava tudo o que tinha, ao passo que os ricos 
doavam o que  lhes sobrava. Jesus ressaltou a importância dos motivos, mais do que as ações. 
 
Você consegue identificar a legitimidade das suas motivações no que você faz? 
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5. Cooperação mais importante do que o individualismo. Lucas 10:1 e segs. 
• O evangelho é, essencialmente, uma religião de equipe. Não é tarefa solitária. 
•  Ao saírem para evangelizar, o Senhor mandou que fossem de dois em dois, numa afirmação contundente da 

cooperação como modelo de expansão do evangelho. 
 
 

6. O ensino ilustrado com o exemplo. 
• Marcos 1:22  E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém 

que possuía autoridade e não como os mestres da lei. 

Palavras movem, o exemplo arrasta. O que acha desta afirmação? 
 

 
 

 
 

 

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! 


