
 

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 

Mateus 20:17-28 

Propósito: Mostrar que seguir a Cristo é fascinante. É o projeto mais importante na vida de uma 

pessoa. Compreender que há implicações inerentes a esta decisão. 

• Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. 

• Esta é a terceira vez que Jesus anuncia o seu martírio. 

• Era um momento solene de contrição e de grande reverência, afinal o Senhor havia anunciado os 

momentos dramáticos que ele enfrentaria.  

• Não era momento de alegria, mas sim de grande tensão. A cruz se aproximava. O que se aproximava 

era dramático e carregado de emoção. 

• A esposa de Zebedeu fez um pedido ao Senhor Jesus em favor dos seus filhos. 

• Marcos identifica-os como João e Tiago. Marcos 10:35. 

 

• 1. Seu pedido demonstra absoluta insensibilidade. 

• Não cabia tal pedido diante do que o Senhor havia anunciado. 

 

• 2. Seu pedido demonstra falta de conhecimento. 

• Desconheceu o propósito espiritual da vinda de Jesus. 

• Lucas diz que eles nada entendiam. Lucas 18:34. 

 

• 3. Seu pedido era de cunho absolutamente político. 

• Era um pedido de cunho temporal e não celestial. 

• Pediu que um ficasse a direita e outro a esquerda. 

• Diante disso, o Senhor Jesus apresenta as implicações para aqueles que desejam segui-lo: 

 

1. Quem quiser seguir a Cristo precisa estar pronto para as consequencias desta decisão. 

17:22-23. 

• Aqui o cálice significa os sofrimentos internos, mentais e espirituais que Cristo suportou (Mt 26:39, 

Mt 26:42).  

• Cristo expressa sua intenção voluntária de sofrer amargamente e pergunta se eles estão dispostos 

a fazer o mesmo.  

• O batismo é significativo das dores e perseguições externas, no mar do qual ele deveria ser 

afundado (comp. Sl 69:2, Sl 69:15).  

• Tiago foi morto pela espada de Herodes Agripa I. (At 12:2). João sofreu muitas perseguições, mas 

morreu de morte natural. 

 

2. Quem quiser seguir a Cristo precisa aprender a obedecer. 20:26  

• Uma das marcas de um servo é a obediência. 

• Aquele que deseja se tornar grande precisa aprender a obedecer. 

• Só está pronto para liderar quem se deixa liderar. 
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3. Quem quiser seguir a Cristo precisa aprender a servir os outros. 20:27. 

• O evangelho é serviço. Serviço a Deus e ao próximo. 

• Servir a Deus, servindo ao próximo. 

• Nossa vida colocada a serviço do próximo. 

• É contrário ao egoísmo. É altruísmo.  Deus em mim, para que seja percebido por outros. 

 

4. Quem quiser seguir a Cristo precisa compreender o sentido da vida de Jesus. 20:28. 

• Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. 

• Deu sua vida para que nós tenhamos vida. Vida eterna. Salvação eterna. 

• Sentido verdadeiro na vida. 

• Jesus não veio ao mundo para realizar milagres, mas sim para  que através dos seus milagres, 

compreendamos que Ele é o Messias prometido de Deus, o Salvador do mundo. 

 

Conclusão: 

1. Você compreende a importância da obediência a Deus, como expressão da nossa fé? 

2. Como podemos servir aos outros e manifestar que somos servos de Deus? 

3. Você compreende o sentido da vida de Jesus e a razão da Sua morte na cruz? 

 

 

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! 


