
  

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. 

João 3:16 

Falecido presidente da Associação Americana de Psicologia, Dr. Abraham Maslow, descreveu cinco 
conjuntos de necessidades humanas, chamadas Hierarquia de Maslow: 

• Necessidades fisiológicas: esta é a base da Pirâmide, onde estão as necessidades básicas de 
qualquer ser humano, como a fome, a sede, a respiração, a excreção, o abrigo e o sexo, por exemplo. 

• Necessidades de segurança: é o segundo nível da hierarquia, onde estão os elementos que fazem 
os indivíduos se sentirem seguros, desde a segurança em casa até meios mais complexos, como a 
segurança no trabalho, segurança com a saúde (planos de saúde) e etc. 

• Necessidades sociais: é o terceiro nível da Pirâmide. Neste grupo estão as necessidades de se sentir 
parte de um grupo social, como ter amigos, constituir família, receber carinho de parceiros sexuais etc. 

• Necessidades de Status ou Estima: é a quarta etapa da Pirâmide de Maslow, que agrupa duas 
principais necessidades - a de reconhecer as próprias capacidades e de ser reconhecido por outras 
pessoas, devido a capacidade de adequação do indivíduo. Ou seja, é a necessidade que uma pessoa 
tem de se orgulhar de si própria, sentir a admiração e orgulho de outros indivíduos, ser respeitada por 
si e pelos outros, entre outras características que envolvam o poder, o reconhecimento e o orgulho, por 
exemplo. 

• Necessidades de autor realização: este é o topo da Pirâmide, quando o indivíduo consegue 
aproveitar todo o potencial de si próprio, com autocontrole de suas ações, independência, a 
capacidade de fazer aquilo que gosta e que é apto a fazer, com satisfação. 

• Há, porém, outras necessidades muito mais vitais do que estas, porque afetam a eternidade.  
• João 3:16 é considerado o coração da Bíblia. Se todos os livros da Bíblia desaparecessem e só 

restasse este texto, ainda assim toda a essência Bíblia estaria preservada. Faz parte do diálogo de 
Jesus com Nicodemos. 

• Nicodemos era um homem religioso, mas sem segurança de eternidade, e sem desfrutar 
relacionamento com Deus. 

• Nicodemos tinha as necessidades que todos nós temos, e só Jesus Cristo pode satisfazer. 
• Quais são as necessidades que todos nós temos, e só Jesus Cristo pode suprir? 

O que todos nós necessitamos e só Jesus pode oferecer 

De 11 a 16 de fevereiro 

Pr Celso Martinez 

Culto de 03/02 (noite)

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


1. Necessidade de relacionamento com Deus. 

• Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira. 

• A expressão “mundo” refere-se a pessoas, como você e eu, que precisamos de um relacionamento 
com Deus. 

• Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, e quando isso não acontece, a vida foca 
sem sentido, ainda que as outras necessidades sejam atendidas. 

• O amor de Deus é o desejo do coração do Pai, de que tenhamos relacionamento intimo com Deus, 
e isto só pode ser feito por meio de Jesus. 

• João 14:6  Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai 
senão por mim.  

• Toda tentativa de relacionamento com Deus que não seja por meio de Jesus, traz frustração. 

2. Necessidade de Perdão. 

• Deus amou e deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. 

• Essa é a maior expressão do desejo do coração de Deus. Isto é perdão. 

• Is 43:25  Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus 
pecados me não lembro.  

• Quando Deus perdoa, Ele se esquece dos nossos pecados e não se lembra mais. 

• Por maior que tenha sido nosso pecado, Deus perdoa, e apaga totalmente. 

• Uma pessoa perdoada, não vive mais sob o peso da culpa, pois foi perdoada. 

3. Necessidade de Salvação eterna. 

• O desejo do coração do Pai é de que desfrutemos relacionamento com Ele aqui, e principalmente 
na eternidade. 

• Esta vida é temporal e passageira, mas há uma eternidade para a qual precisamos nos preparar, e 
a única forma de termos segurança é entregando a vida a Cristo. 

• Por meio de Jesus, somos reconciliados com Deus. 

• 2Co 5:18  E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo 
e nos deu o ministério da reconciliação,  

• 2Co 5:19  isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando 
os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.  

Estas necessidades só podem ser atendidas por meio de Jesus Cristo. Tudo isso Jesus ofereceu a 
Nicodemos, e ele aceitou. Mais tarde Nicodemos aparece como discípulo de Jesus. 

João 19:39  E foi também Nicodemos (aquele que, anteriormente, se dirigira de noite a Jesus), levando 
quase cem libras de um composto de mirra e aloés.  

Conclusão: 

1. Você percebe que tem algumas das necessidades descritas acima? 

2. Você já desfruta de um relacionamento com Deus por meio de Jesus? 



3. Você está disposto a entregar sua vida a Cristo agora, e experimentar perdão e intimidade com 
Deus? 

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 


