
 

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 

I Coríntios 3:1-9 

Propósito: Compreender que há um gigantesco desafio para alcançarmos multidões pra Cristo e isto 

só será conseguido com cooperação de todos. Entender que alcançar pessoas para Cristo é tarefa para 

todos nós. 

• Há alguns pressupostos do Evangelho: 

• 1. A mensagem do evangelho é transformadora. I Cor. 5:9-11, II Cor. 5:17 

• A mensagem do Evangelho é Jesus o Salvador, e esta mensagem transforma o coração do homem. 

• 2. A vocação do Evangelho é para seu crescimento.  

• A dinâmica de pregar o evangelho a toda criatura, pressupõe que muitos iriam se render a Cristo, e 

consequentemente o Reino de Deus cresceria. O crescimento da igreja no primeiro século foi algo 

extraordinário. Atos 2:41, 4:4. 

• 3. O avanço do evangelho acontece como resultado da cooperação de todos. 

• Não é trabalho solitário e é isto que o texto nos ensina. 

• Por quatro vezes Paulo se refere aos crentes de Corinto como sendo carnais. 

• Ele não fala como quem quer machucar a igreja, como quem quer ofender os irmãos, mas sim com 

um coração paternal, falando para corrigir, para exortar e orientar. 

• Paulo não fala como quem está de fora, simplesmente assistindo e observando, mas sim como quem 

está dentro e fazendo parte da igreja. 

• Na verdade, a igreja de Corinto havia se esquecido de algumas verdades básicas, e isto punha em 

risco o seu crescimento saudável. 

• Uma coisa é atrair as pessoas para igreja. 

• Outra é firmá-las no evangelho. 

• Nem tudo o que atrai, firma a pessoa. 

• A qualidade musical pode atrair as pessoas, mas não necessariamente as firma. 

• A estrutura e organização da igreja podem atrair as pessoas, mais não necessariamente as segura. 

• A oratória do pregador pode atrair as pessoas, mas Não necessariamente as segura. 

• Acredito que não são muitas as coisas que fazem o evangelho gerar impacto na vida das 

pessoas: 

• 1. O primeiro impacto é gerado pelo que a igreja prega. 

• É inegável que as pessoas estão sedentas por algo de Deus. 

• 2. O segundo impacto é gerado por aquilo que a igreja vive do que é pregado. 

• Uma igreja que ora, sempre vai atrair e segurar as pessoas. 

• Uma igreja que ama, sempre vai atrair e segurar as pessoas. 

• A igreja que se importa com os outros, sempre vaia atrair e segurar as pessoas. 

• Uma igreja que serve, sempre vai atrair e segurar as pessoas. 

• Uma igreja sensível às causas sociais, sempre vai atrair e segurar as pessoas. 

• O texto deixa claro que o crescimento da obra é exclusividade de Deus. 

• Só Deus dá o crescimento, mas Ele o faz sobre o que foi plantado e regado. 
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• Às vezes a convicção teológica ode atrapalhar o avanço da obra. 

• Pode ser que o Calvinismo ofereça dificuldade quando entende que tudo está na soberania 

de Deus. Portanto excluindo qualquer participação humana. 

• Pode ser que o Arminanismo também seja dificuldade, quando propõe toda participação do 

homem, quase que excluindo a soberania de Deus. 

• Há três etapas indispensáveis para o desenvolvimento do evangelho: 

1. A etapa do plantio. 

• O plantio é gerado pelo senso de urgência. 

• O planto é fruto da convicção de que o mundo precisa de Jesus. 

• Plantio pela evangelização estratégica. 

• Evangelização através das células. 

• Evangelização através  das visitas aos hospitais. 

• Evangelização através das visitas aos presídios. 

2. A etapa da consolidação. 

• Consolidação através do discipulado. 

• Consolidação através da transferência de vida. Vida na vida. 

 

3. A etapa do crescimento. 

• A questão não tem a ver com quem planta e nem com quem rega, mas sim com quem dá o 

crescimento. 

Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as 
suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia 
de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo 
salvos. Atos 2:46-47. 

• Deus sempre faz crescer a semente que foi plantada e regada. 

Pacto para alcançarmos multidões para Cristo: 

1. Vou me empenhar, com a ajuda de Deus e da melhor maneira que eu puder, para semear o a 

mensagem do evangelho para o máximo de pessoas que eu puder. 

2. Vou me empenhar, com ajuda de Deus, para viver o evangelho do jeito que Deus quer. 

3. Vou orar com ousadia, para que minha família se renda a Cristo.  

e TUDO quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mat_21:22  

Por isso, vos digo que TUDO quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim 
convosco. Mar 11:24  

 

Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que 
quiserdes, e vos será feito. João 15:7 

 

E TUDO quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 
14:13 

 

João15:16  Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós 
outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que 
TUDO quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. 

 

4. Vou me empenhar, com ajuda de Deus, para fazer deste, o melhor ano da minha vida.  

Para conversar: 

1. Qual o desafio diante de Deus que você deseja fazer? 

2. Que ações você pode ter para o avanço do evangelho? 

3. Qual ou quais são suas metas para este ano?  



 

 


