
 

 

 

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 outro auxiliar peça a ele para fazer 

João 6:60-71 

Este estudo oferece oportunidade para convidar pessoas a uma decisão de entregar a vida 

a Cristo. Apresente Jesus com amor e certamente Ele fará coisas maravilhosas. 

 

 O milagre que suscitou esta pergunta foi o milagre da multiplicação dos peixes e pães. 

 Este é o único milagre registrado pelos 4 evangelhos. 

 O milagre da multiplicação de pães e peixes deu oportunidade e serviu para que Jesus 

se apresentasse como o Pão vivo que desceu do céu. 6:51. 

 A partir dessa analogia o Senhor fala que era necessário comer da sua carne e beber 

do seu sangue. 

 Quais são as palavras de Jesus capazes de interferir na eternidade? 

 

1. Há um Deus que ama incondicionalmente.  

 O amor de Deus é imensurável e incomparável. 

 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 

todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. 

 Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda 

pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8 

 

2. Há um pecador que precisa ser perdoado.  Lucas 7:36-50 

 Não importa o tamanho dos nossos pecados, Deus os perdoa por meio de Jesus Cristo. 

 Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a 

escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o 

carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaias 1:18 

 

3. Há um juízo que precisa ser enfrentado. 

 A Bíblia nos ensina que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de 
Deus. Ninguém estará livre dele. II Cor. 5:10. 

 Quando, pois vier o Filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se 
assentará no trono da sua glória; e diante dele serão reunidas todas as nações; e ele 
separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; Mateus 25:31-
32. 
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4. Há um inferno que precisa ser evitado. 

Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à 
perdição, e muitos são os que entram por ela; e porque estreita é a porta, e apertado o 
caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7:13-14. 

 

5. Há um céu que precisa ser buscado. 

Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de 
meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos 
lugar. João 14:2-3. 

 

6. Há uma oportunidade que precisa ser aproveitada. 

 Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 

entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20 

Conclusão. 

Se você quer saber para onde está indo, faça como Pedro: não procure fazer seu próprio 

caminho, não se afaste de Jesus, continue firme, seja por debaixo de criticas, perseguição, 

piadinhas, ou descrédito, permaneça sempre firme, e tenha a certeza de que Jesus é que 

tem a Palavra para vida Eterna 

Obs. 

Amado Líder de Célula: 

1. O estudo da célula NÃO PODE SER DEIXADO DE LADO. 

2. Por favor, não é permitido que outro assunto seja ministrado na célula, que 

não aquele distribuído pela igreja. 

3. Se houver necessidade de meditar sobre outro assunto em ocasiões 

especiais, obtenha a autorização do seu Supervisor, que falará com o 

pastor. 

4. Observe para que ninguém monopolize a palavra. 

5. Orações longas são para momentos devocionais em casa. Na reunião publica 

as orações devem ser curtas e objetivas. 

Ore, jejue, clame ao Senhor para lhe dar autoridade na ministração. 

Obs. 

Querido facilitador, a célula deve ser desafiada a participar. Um sintoma de uma 

célula funcionando bem é quando todos estão procurando dar sua contribuição ao 

estudo. Provoque o debate, a participação, tendo cuidado para não monopolizar a 

palavra e não permitir, em amor, que alguém o faça. 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  - Líder certifique-se de que todos da sua 

célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes  bem à vontade. Instrua os membros 

da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. Distribua tarefas a 

todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir); Levar um 

quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; 

Orar durante a semana pela célula; Organizar os eventos da célula (como comemoração de 

aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) . 

EVANGELISMO – Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de 

convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações. 

 Exclusivo para o líder de célula: 



Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe faltar a unção, ore  a Deus  

 Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do 

que você diz é verdade para você. 
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