
 

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. 

Mateus 7:13-14. 

• Na vida nós tomamos muitas decisões. Desde que acordamos até o momento em que repousamos, nós 
tomamos decisões. 

• Algumas triviais e automáticas. Outras vitais e intencionais. 
• O texto é um dos mais sérios alertas do Senhor Jesus aos seus discípulos. 
• Trata de eternidade. 
• É conclusão do Sermão do Monte, depois de ensinar os seus discípulos sobre o que é ser cristão de fato, o Senhor 

Jesus lança um desafio. Os discípulos são encorajados a tomar uma decisão diante do que ouviram. 
• Fala de duas portas. Fala de dois caminhos. Fala de dois destinos eternos. 
• Uma porta larga. Outra estreita. 
• Um caminho largo. Outro apertado. Um conduz a perdição. Outro conduz à vida. 
• Há que escolher entre o reino de satanás e o reino de Deus. 
• Entre o céu e o inferno. Entre a vida eterna e a morte eterna. 
• Entre a vida e a perdição. Entre a eternidade com Deus, ou a eternidade longe de Deus. 
• Ninguém é forçado a entrar por uma ou por outra. Na verdade, o Senhor Jesus nos desafia a decisão. 
• A decisão mais importante da sua vida. 
• É intencional. 
• Ninguém pode se eximir de decidir. Não decidir é decidir. 
• Na verdade, cada um de nós, está onde está, porque decisões foram tomadas. Ou seja, nós somos frutos 

das nossas decisões. 
• Sejam ativas, aquelas que nós tomamos, ou passivas, aquelas que permitimos que outros tomem por nós. 

 
1. É uma decisão INEVITÁVEL. 
• O Senhor Jesus disse: “Entrai pela porta estreita”. 
• Não é para alguns. É para todos. 
• Todos nós somos desafiados a tomar uma decisão. 
• Ninguém escapa de tomar uma decisão entre o caminho da vida e o caminho da perdição. 

 
2. É uma decisão INTRANSFERÍVEL. 
• Embora o desafio tenha sido lançado a todos, sua resposta é pessoal. 
• É uma decisão pessoal. 
• O pai não pode decidir pelo filho. A esposa pelo marido.  
• É pessoal. Intransferível. 

 
3. É uma decisão CORAJOSA. 
• É corajosa porque não segue com a maioria. 
• Entrar pela porta estreita e trilhar um caminho apertado exige coragem. 
• Muitos são os que entram pela porta larga, que conduz a perdição. 
• É corajosa porque exige renúncia. Não dá para ser de qualquer jeito. 

A decisão mais importante da sua vida. 
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• Não é por nossa auto justificação.  
 

4. É uma decisão PERIGOSA.  
• Decidir pela porta larga, caminho espaçoso, certamente conduzirá a destruição. 
• É decisão perigosa, pois trata de coisas eternas. 
• O que decidimos aqui, afeta nossa eternidade. É para sempre. 

 
5. É uma decisão SÁBIA. 
• Entrar pela porta estreita conduz a vida. 
• Entrar pela porta larga, conduz a perdição. 
• É sábio decidir pela vida. 
• Decidir pela vida é decidir por Cristo. 
• Ele é o caminho a verdade e a vida.  João 14:6. 
• Decidir pela porta estreita é ter a segurança de estar na presença do Senhor Jesus. 

 
6. É uma decisão URGENTE. 
• Não há como postergar. 
• É uma decisão inadiável. 
• A qualquer momento nossa história temporal pode chegar ao fim. O que decidirmos hoje, sela nosso destino 

eterno. 
• Há um milhão de portas eu conduzem a perdição, mas não há uma sequer que permita uma pessoa sair 

de lá. Anônimo 
• Cristo não divide os homens entre branco e negro, rico e pobre, instruído e inculto. Ele nos divide em duas 

classes: - ao que estão no caminho largo que conduz à perdição e os que do caminho estreito que leva a 
vida eterna. Em que caminho você está? 
 

• Pois ele diz: "Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação". Digo-lhes que agora é o tempo 
favorável, agora é o dia da salvação! 2 Coríntios 6:2 NVI 

• Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração". Hebreus 4:7 NVI 

 Conclusão: 

• Decidir pela porta estreita é a decisão que muda a sua vida para sempre. 
• "Diga a este povo: ‘Assim diz o Senhor: Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte”. 

Jeremias 21:8 

Para reflexão: 

1. Você já decidiu por algo que não se arrependeu? 
2. Você compreende a importância de decidir sobre as coisas espirituais? 
3. Você já tomou a decisão de entregar sua vida a 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! 


