
 

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. 

Atos 28:1-31 

• Propósito: analisar o testemunho de vida do apóstolo Paulo, buscando extrair dele marcas que 
podem ser aplicadas a uma igreja que triunfa, pregando o Evangelho. 
 

• O livro de Atos é a história da ação do Espírito Santo de Deus na expansão da igreja. 
• Nem todas as igrejas do Novo Testamento foram organizadas pelo apóstolo Paulo, mas certamente 

que todas têm suas raízes no livro de Atos, direta ou indiretamente. 
 

• Este capítulo marca o epílogo do ministério de Paulo. Aqui as luzes se apagam, as cortinas descem 
e Paulo sai de cena. 

• Ele está em Roma, onde ficou 2 anos em prisão domiciliar. 28:16, 23. 
• A fé cristã se alastrou como fogo no mato seco. 
• A mensagem do homem da Galileia, do Cristo de Nazaré sacudiu o mundo de então. 28:22 
• Homens e mulheres simples se tornaram ardorosos mensageiros de esperança e paz. 
• Como o evangelho não é de Paulo, ele sai de cena, mas a história continua. 
• A prisão de Paulo levou a igreja de Roma a pregar com mais ousadia.  
• Paulo saiu para o seu martírio no ano 67.d.C. esse gigante de Deus tombou na terra como um 

mártir, mas foi recebido no céu como um príncipe. Hernandes Dias Lopes 
• Em muitos momentos ao longo da história, o evangelho enfrentou e enfrenta resistência. 

 
• O Livro de Atos termina sem conclusão de fato.  
• Termina o capítulo 28, dando a entender que nós somos desafiados a escrever o capítulo 29. 
• O Livro de Atos termina com a afirmação de que Paulo pregava sem impedimento algum. 
•  A vida de Paulo bem pode representar a igreja vitoriosa, e são estas as marcas que queremos 

destacar, como identificadores de uma igreja triunfante. 
• O que a igreja precisa para triunfar? 

 
1. A igreja que triunfa expressa o poder de Deus. 28:3-9 
• Os argumentos teológicos podem encontrar resistência intelectual. 
• Mas a manifestação evidente do poder de Deus cala a maior cético. 
• Muitos se interessam por uma comunidade de fé que demonstra a graça e o poder de Deus. O 

pastor do sec. 21 
 

• Eu era cego agora vejo. João 9 
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2. A igreja que triunfa é cristocêntrica.  28:23 

• 1Co 2:2  Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado.  

• A mensagem do evangelho aponta para Cristo. Sem Cristo a pregação não faz sentido. Sem Cristo, 
a fé é morta. 

• Mais do que nunca precisamos enfatizar que o Evangelho é a Boa Nova de que Deus ama o pecador, 
e enviou Jesus para nos salvar. 

• O texto nos diz que Paulo procurava persuadí-los à fé em Jesus. 
 

3. A igreja que triunfa é corajosa. 28:25-27 
 

• Ela precisa estar apegada à verdade, mas isto NÃO É FÁCIL. Não é fácil em um mundo que relativiza 
tudo. A igreja fundamenta-se sobre absolutos, e proclamar esta verdade exige coragem. 

• A igreja não precisa ficar amedrontada, na defensiva ou encolhida. Se o evangelho é o poder 
de Deus, precisamos ficar na ofensiva com a mensagem da esperança – não desesperados, 
mas com uma palavra positiva; não com uma mensagem pessimista, mas com uma oferta 
redentora. O Pastor do Sec. 21. Pa.77 
 

4. A igreja que triunfa aproveita as oportunidades. 28:30-31 
• A prisão não era desculpa para Paulo. 
• Hernandes Lopes diz que Paulo pregou para a guarda pretoriana, para casa imperial e tantos outros 

que vinham ouvi-lo e para os quais pregava sem impedimento algum. 
• Paulo fez do seu cárcere doméstico, o seu púlpito. Não era seu balcão de queixas, mas seu púlpito 

de proclamação. 
• Paulo aproveitava bem as oportunidades, e nós também devemos aproveitar as oportunidades, e 

mais do que isso, criar oportunidades para que Jesus seja conhecido. 
 
Conclusão. 
1. Como podemos expressar o poder de Deus nos dias atuais? 
2. Você entende que a igreja precisa ser corajosa nestes dias? 
3. Você já aproveitou alguma oportunidade para falar de Jesus? 

 

 

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! 


