
 

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 

II Coríntios 5:10-21. 

Propósito: Mostrar o pensamento do apóstolo Paulo sobre o evangelho e o que ele representa para 

nós. 

 

• O texto é altamente inspirador. 

• Mostra, com muita clareza, a compreensão que Paulo tinha do evangelho e da sua missão. 

• O apóstolo escreve para a igreja de Corinto e apresenta, com muita clareza, o proposito de Deus 

para nós. 

• Quais são as ideias principais que o texto nos oferece? 

 

1. A eternidade a ser enfrentada. 5:10 

 

• O Tribunal é metaforicamente, o lugar onde o Senhor se sentará e avaliará a vida de cada cristão, 

a fim de entregar o seu galardão eterno. 

• Tribunal de Cristo – plataforma elevada onde os atletas se posicionavam para receber o prêmio ou 

coroa da vitória. 

• Como Corinto era uma cidade com forte inclinação atlética, e certamente esta plataforma existia na 

cidade, e facilmente os coríntios podiam entender o que o apóstolo dizia. 

• Não significa o julgamento do pecado, pois este foi definitivamente resolvido na cruz. 

• Refere-se a tudo que fazemos, como servos de Deus, em favor do Reino de Deus. Galardão – 

prêmio que cada receberá, de acordo com sua dedicação ao Senhor. I Coríntios 3:6-9. 

 

• Tem a ver com o que fizemos com o desafio missionário que nos foi entregue. 

• É um extraordinário chamado ao sentido da vida. 

 

2. O amor de Cristo nos constrange. 5:14. 

• O amor de Cristo nos segura fortemente. Não nos deixa escolha a não ser viver nossa vida para ele. 

• É o amor de Cristo que nos motiva a servi-lo. Quem experimenta o amor de Cristo em sua vida, tem 

a disposição de avançar, proclamando a bendita mensagem do evangelho. 

 

3. Inspiração para a vida. 5:15 

• Viver para Cristo – é fazer de Cristo Senhor da nossa vida. 

• Precisamos entender que nosso desafio é de vivermos para Cristo, isto é, conduzir nossa vida 

conforme a vontade de Cristo. 

 

4. O poder transformador do evangelho. 5:17 

• A mensagem do evangelho é poderosa para transformar uma vida. 

• Cristo faz com que quem o recebe em seu coração, se torne uma nova pessoa. Seu interior é 

mudado, seus motivos são mudados, sua vida e mudada. 

 

Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 

mundo 

Pr Celso Martinez 
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http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


5. Desafio à reconciliação. 5:18-20. 

• O apóstolo diz que somos embaixadores da parte de Cristo. 

• O embaixador não tem voz própria. Não fala em seu próprio nome, mas sim em nome do seu país. 

De igual forma, somos embaixadores e chamados para falarmos em nome do nosso Senhor. Este é 

o mesmo desafio que o Senhor Jesus lançou, antes de voltar para junto do Pai. 

 

Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, 
portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 
todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:18-20. 

 

Para reflexão: 

1. Você sente o amor de Cristo em sua vida? 

2. Na sua compreensão, quais são as evidências de uma pessoa que está em Cristo? 

Como você pode ser, na prática, um Embaixador de Cristo 

 

 

 

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! 


