
 

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. 

Lucas 13:22-30 

• O texto foi motivado por uma pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? 
• A pergunta tem a ver com quantidade. Jesus responde com qualidade. 
• Embora muitos o seguissem; mas os seguidores dedicados estavam diminuindo. 14:25 
• Muitos já estavam desistindo de seguir a Cristo. João 6:66. 

 
• As mensagens de Jesus eram perturbadoras. 14:33 

• Apontava para renúncia:  
Lucas 14:33  Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não 
pode ser meu discípulo.  

• Apontava para sofrimento: 

• João 16:32  Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua 
casa, e me deixareis só; contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João 16:33  Estas 
coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições; mas 
tende bom ânimo; eu venci o mundo.  

1. A eternidade é uma realidade para qual todos nós precisamos nos preparar. 12:24. 
• Esforçai-vos. – denota interesse, vontade, disposição, querer. 
• Não há mérito, ou qualquer coisa que façamos que nos garanta a salvação. 
• Ela será sempre pela graça. 
• Há alguns impedimentos: 
• 1. O orgulho enraizado no coração humano. 
• 2. A tendência natural para amar o pecado. 
• 3. A oposição do mundo e de satanás. 
 
2. A eternidade com Deus é para todos. 13:24 
• Ela é universal, para todos que entregam a vida a Cristo, mas acima de tudo é pessoal. 
• Na verdade, o que o Senhor disse contradizia o pensamento comum de que todos judeus, exceto os 

cobradores de impostos, seriam salvos. 
• Jesus ensinou sobre a Porta estreita e Porta Larga. 

• Mateus 7:13  Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz 
para a perdição, e são muitos os que entram por ela),  

• Mateus 7:14  porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e 
são poucos os que acertam com ela.  
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• Porta estreita e porta larga. Cada um faz a sua escolha. 
 

3. A decisão pela eternidade é limitada. 
• O tempo de decisão para a eternidade é limitado. 
• Possibilidade de salvação tem prazo limitado. 13:25 
• Jesus utiliza uma analogia de um pai de família que aguarda pela chegada de todos, mas chega o 

momento que precisa fechar a porta, ou seja, a oportunidade se encerra. É como o tempo do vestibular. 
Horário marcado para a prova. Quem chegasse atraso, não tinha mais chance. O portão era fechado e 
era tarde demais. 

• Um dia a porta fecha, e quem estiver do lado de fora, do lado de fora ficará. 
• A qualquer momento, entre o berço e a sepultura, podemos decidir por Cristo. 
• A questão é que podemos conhecer o momento do berço, mas não há como conhecer o momento da 

sepultura. 

4.A eternidade não é fruto de religiosidade. 13:26 

• Comemos e bebemos na tua presença. 
• São expressões que apontam para o argumento de que ter algum tipo de proximidade com Jesus é 

suficiente para garantia de eternidade com Deus. É típico dos religiosos, apontar alguma proximidade 
como suficiente, e de fato não o é. 

• Religiosidade não é suficiente para nos assegurar eternidade na presença de Deus. 
 

5. A eternidade sem Deus é uma triste realidade a ser evitada. 13:28 
• Choro e ranger de dentes – expressões que denotam o tormento da eternidade longe de Deus. 
• Jesus utilizou algumas vezes esta expressão para descrever o inferno. 

• Mat 13:42  e os lançarão na fornalha acesa; ali haverá choro e ranger de dentes.  
• Mat 13:50  e os lançarão na fornalha acesa; ali haverá choro e ranger de dentes.  
 

  Conclusão: 

1. Você está seguro da sua eternidade com Deus? 
2. Você conhece alguém que precisa da segurança de eternidade com Deus, por meio de Jesus 

Cristo? 
3. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece, e ainda não tenham 

segurança, possam alcançá-la por meio de Jesus 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! 


