
 

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 

Ap 3.1-6 
 

A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade. Sardes foi uma cidade que sucumbiu 

algumas vezes por causa da sua falta de vigilância, soberba e arrogância. O mesmo estava acontecendo com 

a igreja, ao ponto de o Senhor Jesus afirmar que pensavam estar vivos quando na verdade estavam mortos. 

A igreja tornou-se como a cidade: Ao invés de influenciar, foi influenciada. Tornou-se sem luz e sem sabor. 

Na igreja havia dois tipos de pessoas: 

 

- PESSOAS MORTAS ESPIRITUALMENTE DESTINADAS A MORTE ETERNA 

É terrível o pensamento de que alguém pode estar morto sem sabê-lo. 

Talvez, pessoas naquela comunidade, que já ouviram por diversas vezes sobre o sacrifício de Cristo na cruz 

ou que outrora tinham consigo uma busca contínua de santidade, porém se deixaram levar. Cristãos onde 

outrora certos valores e princípios eram inegociáveis, todavia com o tempo, anestesiados pelo inimigo e seus 

pecados passaram a ser condescendentes. 

 
- PESSOAS QUE PERMANECERAM ÍNTEGRAS DESTINADAS A VIDA ETERNA  

Pessoas que não se contaminaram, permaneceram íntegros e deveriam estar atentos para não cair em 

pecado, além de preservar uma igreja decadente da extinção e restaurar sua chama e seu ardor pelo Senhor. 

 

Jesus, traz de modo claro o que se deve fazer, sobretudo, com a influência daqueles que não se 

contaminaram, em COMO VOLTAR A TER VIDA?  

1° (v2) ESTEJA ATENTO / SEJA VIGILANTE 

Era uma cidade com uma mancha na sua história pela negligência em vigiar e ser invadida por mais de uma 

vez, agora a igreja se comportava de igual modo. Não se coloque em circunstância em que você pode cair e 

não seja envolvido pelo desejo e pelo pecado, mas vigie, vigie e vigie.  

 

2° (v2) FORTALEÇA/CONSOLIDA O QUE RESTA 

Efésios 5:14  

Estes que restam estão dormindo, precisam abandonar a profissão cristã. 

Jesus é o remetente, você é o destinatário. Que tipo de destinatário é você? Que pensa estar vivo mas 

está morto? Ou aquele que quando Deus olha para você vê vida?  

3° (v3) LEMBRE-SE 

O termo lembre-se traz a compreensão de que é algo que já sabiam, receberam, ouviram, mas não estavam 

praticando ou não tomavam uma posição. 

DEUS - Como eu me relaciono hoje? Como eu já me relacionei no passado? Como eu posso me relacionar no 

futuro? Como Deus gostaria que eu me relacionasse com Ele? 

COMO VOLTAR A TER VIDA 
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4° (v3) GUARDA/OBEDEÇA 

Aquilo que você lembrou, aquilo que você ouviu, o que já está no seu coração e o Espírito incomoda, 

obedeça. 

Lucas 6:46 / 1 Coríntios 2.9 / Deuteronômio 5:29 

 

 

 

5° (v3) ARREPENDA-SE 

O arrependimento consiste no reconhecimento dos nossos erros e desejo de se consertar com Deus. Não 

apenas desejar, mas permitir que o Espírito Santo haja em nossa vida, não uma modificação superficial, mas 

algo profundo.  

 

6º (v5) RECEBA A PROMESSA  

O verso diz que Ele nos confessará diante do Pai, esta afirmação chancela o que já fora dito em Mt 10:32.  

Devemos confessar Jesus todos os dias com a nossa vida, certos de que não estamos pensando estar vivos, 

enquanto estamos mortos, mas vivos com propósito e missão bem definidos. 

 

 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! 
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