
 

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 2:1-16 

Propósito: Mostrar, através do texto, que a mensagem transformadora do evangelho reúne algumas 

características que devem ser consideradas e guardadas no coração.  

 

• Corinto era uma cidade muito próspera. Era passagem quase que obrigatória para o comercio com 

o Mediterrâneo e Norte da África. 

• Famosa por suas competições atléticas, que eram nela sediadas e atraiam muitas pessoas. 

• Era uma cidade extremamente corrupta.  

• Corintianizar – sinônimo de imoralidade, depravação e libertinagem. 

• A lista de pecados da cidade e clara e assustadora. I Cor. 6:9-10. 

• Havia um templo dedicado a Afrodite – deusa grega do amor. 

• Mil sacerdotisas viviam no templo. Eram prostitutas religiosas, ou cultuais.  

• À noite desciam para cidade, a fim de oferecerem seus serviços aos homens da cidade e aos 

visitantes estrangeiros. 

• Os desafios para a igreja de Corinto eram gigantescos, mas a mensagem é transformadora e opera 

em qualquer contexto. 

 

• A Igreja nasceu durante a Segunda Viagem missionária de Paulo.  

• Nenhuma outra igreja poderia atestar sobre a mensagem transformadora do evangelho como esta 

igreja. 

• O que podemos aprender com texto sagrado sobre a Mensagem transformadora do Evangelho? 

 

1. A mensagem transformadora do evangelho é simples. 2:1. 

• Não em sabedoria de palavras humanas. A mensagem do evangelho é tão simples, que qualquer 

pessoa pode entender, e qualquer pessoa pode pregar. 

 

2. A mensagem transformadora do evangelho é Cristocêntrica. 2:2 

• Cristocêntrica significa - Aponta para Jesus Cristo. 

• Não há mensagem do evangelho se não apontar para Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos 

pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. 

 

3. A mensagem transformadora do evangelho é poderosa. 2:4 

• Demonstração de Espírito e poder. 

• “Demonstração do Espírito e de poder”. 2:4 

• Algo de sobrenatural acontece quando a mensagem do evangelho é pregada. Ela toca o coração 

das pessoas com as mais variadas necessidades, e das mais variadas idades e culturas.  

• Ela é poderosa. 
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4. A mensagem transformadora do evangelho é misteriosa. 2:7-10 

• “Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério”. 

• Mistério – não é algo difícil de entender, mas sim uma verdade escondida na mente de Deus e que 

Ele decidiu nos revelar. 

• É como tirar a capa, tirar a venda, abrir a mente, descobriu. 2:10. 

 

5. A mensagem transformadora do evangelho é operada pelo Espírito Santo de Deus. 2:10-11. 

• O homem natural ou não convertido, não compreende as coisas de Deus. 2:14. 

• Somente com a ação do espírito Santo é que a mensagem do evangelho pode ser claramente 

compreendida. Por isto precisamos pedir a Deus, que através do Seu Santo Espirito, nos faça 

instrumentos e que o Espirito Santo atue através de cada um de nós. 

Conclusão. 

1. Qual dos itens do estudo chama mais a sua atenção? 

2. Qual dos itens do estudo se aplica a sua própria experiência? 

3. Qual dos itens do estudo desafia você hoje? 

 

 

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! 


