
	

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 14:27 

• Com certeza, paz é desejo de todas pessoas, em todos os lugares e de todas as culturas. 
• “É preocupante saber que estamos na era da ansiedade e diante da geração mais triste que pisou 

nesta terra. Aumentamos na capital de São Paulo, de 2002 a 2012, em 42% o suicídio entre jovens 
até 30 anos.” Dr Augusto Cury. Prefácio de “Poder em alta performance”. Paulo Vieira. 

• Jesus estava prestes a enfrentar o drama da cruz. O tempo do seu aprisionamento e consequente 
morte se aproximava. 

• Jesus tinha consciência da sua missão. Sabia o que iria enfrentar e por quem iria enfrentar. 
• Seria o momento de maior solidão. O drama da cruz era algo inimaginável. O peso dos nossos 

pecados recairia sobre Jesus. Nenhum de nós pode jamais imaginar o que isso representava. Toda 
maldade humana viria sobre Ele. 

• Enfrentar o momento de maior tristeza. Lucas diz que no Gestsemani Jesus suou sangue. Isto reflete 
a intensidade do peso que os nossos pecados representavam para Jesus. 

• Luc_22:44  E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes 
gotas de sangue que corriam até ao chão. 

• Mesmo diante desse quadro terrível, o Senhor Jesus ofereceu este maravilhoso presente: a paz aos 
que creem. 

• A paz que Ele oferece não é ausência de problemas e lutas. Não é a ausência de doença. Não é ter 
abundância de bens. É algo inexplicável dentro do coração e que sé quem experimenta sabe como 
é. 

• Como podemos obter paz no coração? 
 

1. A paz vem por meio do arrependimento de Deus. 

• Arrependimento é fruto da consciência de pecado e do que representa para Deus. 
• Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. 
• Arrependimento é mudança de rota e de rumo. 
• A pregação de João Batista era  
• Mat_4:17  Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o 

Reino dos céus. 

• Ats_3:19 Arrependei-vos pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e 
venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 

Deixo-vos a paz 
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• O pecado nos afeta em várias dimensões: 
 
1.1. Afeta nosso espírito. 

• Embora uma pessoa possa ser brilhante em algumas coisas, pode também estar confusa sobre as 
verdades espirituais. 

• Para que uma pessoa se converta a Cristo é fundamental que o véu da confusão, seja levantado, 
pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. 

• O evangelho não é anti-intelectual. Ele exige	o uso da inteligência, mas esta se acha afetada pelo 
pecado, e está a serviço de uma vontade rebelde. 
 
1. 2. Afeta a vontade. 

• “Quem comete pecado é escravo do pecado”. João 8:34. 
• O pecado escraviza, e há milhares de pessoas sob a tirania do orgulho, ciúme, preconceito, álcool, 

drogas, sexo, etc. 
• O pecado divide o ser humano na sua intimidade. Instaura vontades contraditórias. 
• “Pois o que faço, não o entendo; porque o que quero, isso não pratico; mas o que aborreço, isso 

faço”. Romanos 7:15. 
 

1. 3. O pecado afeta a consciência. Romanos 7:18-25.  
 

• Tornamo-nos vagarosos na percepção de que o pecado se aproxima. O pecado engana. É como na 
experiência com uma rã posta em água fervente. 

• Na convivência com o erro, a consciência, afetada pelo pecado, deixa de nos acusar. Acostumamo-
nos. Adormecemos na morte. O coração se endurece. Perdemos a sensibilidade. 

 
2. A paz vem por meio do perdão dos nossos pecados. 

• Sem perdão de Deus para os nossos pecados, a ira de Deus permanece sobre nós. 

• João_3:36  Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a 
vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. 

• Perdão é a decisão de Deus, de apagar todos os nossos pecados e não se lembrar mais deles. Deus 
perdoa, não por alguma eventual qualidade que tenhamos, mas sim por amor. 

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

3. A paz vem por meio da fé em Jesus Cristo. 
• Perdão é decisão divina.  
• Fé é decisão humana. 
• A paz que o Senhor Jesus oferece vem de um relacionamento com Ele, e começa por aceitá-lo 

como Salvador e Senhor. 

• Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo; Rom 5:1  
Conclusão. 

1. Você conhece pessoas que não desfrutam dessa paz? 
2. Você experimenta essa paz no seu coração? 
3. Se ainda não tem essa paz, o que você precisa fazer? 

 
 

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	



 

 

	

 
 

	


