
 

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 

Prov. 24:11 

Propósito: Despertar o interesse pela salvação dos perdidos, especialmente neste tempo marcado por tantas pessoas 
partindo para eternidade sem Cristo. Precisamos fazer os três tipos de orações listados na meditação. 

Liberte os que estão sendo levados para a morte; socorra os que caminham trêmulos para a matança!  Provérbios 
24:11. NVI 

Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício!  Prov 24:11  KJA 

• Este é um dos mais fortes e contundentes apelos à evangelização e obra missionária. 

• Em meio a situação pandêmica que assola o mundo, parece que a preocupação de muitos de nós, é com 
relação ao contágio. Muitos estão morrendo, é verdade, mas verdade maior é que muitos estão morrendo sem 
Cristo. 

• Mais do que em qualquer outro momento da história contemporânea, somos desafiados a livrar os que estão 
destinados a morte e salvar os que são levados para a matança. 

• O medo está tentando matar a visão. 

• Este tempo de proximidade da morte, pode ser o tempo de maior colheita para a Igreja de Cristo. 

• A igreja que entende este apelo, certamente terá uma extraordinária colheita de vidas para o Senhor. 

1. Precisamos pedir ao Senhor que restaure em  nós a compreensão da nossa missão. 

• Jesus deixou clara a missão da igreja no texto abaixo. 
E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o 
adoraram; mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e 
na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os 
dias, até à consumação dos séculos. Amém! Mateus 28:16-20. 
A missão dada pelo Senhor aos seus discípulos é absolutamente clara. É translúcida.  

Parece que o medo está tentando matar a missão. Precisamos entender que Deus não tem um plano B. O 
único plano de Deus para salvar o pecador é Jesus Cristo, e anuncia-lo é nossa missão. 

Precisamos entender que Tudo o que temos, tudo o que somos e o que Deus nos  acrescentou, devem ser 
colocados na direção da missão que Ele nos deu. 

 

2. Precisamos suplicar ao Senhor que restaure em nós a compaixão. 

• Compaixão é sentir como Jesus Cristo sente por nós. 

• Foi a compaixão que levou o Senhor Jesus a estender a mão e tocar em um leproso. Marcos 1 

• A compaixão o levou a casa de Zaqueu. Lucas 19. 

Livra os que estão caminhando para a morte.  

Pr Celso Martinez 
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• A compaixão o levou a mulher samaritana. João 4 

• Este deveria ser o tempo em que as igrejas se enchessem de crentes clamando pela salvação dos 
perdidos. 

3. Precisamos pedir ao Senhor que nos leve à ação. 

• As pessoas marcham tomadas de pavor. 

• A igreja de Cristo é desafiada a marchar com fervor. 

• Erguei os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para a colheita. João 4:35. 

• Não podemos ficar na teoria.  

• Meu desafio é para que avancemos na busca de pessoas para Cristo. 

• Através do testemunho pessoal. Através do envolvimento em uma célula. 

• Através de estratégias que o Senhor mesmo nos dará. 

Desmond Doss (1919-2006) foi um militar norte-americano. Foi socorrista de guerra recebendo Medalha de Honra por 
salvar a vida de mais de 75 homens de infantaria durante a Batalha de Okinawa em 1945. Este fato real foi transformado 
no filme intitulado : Até o último homem. 

Cinco minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós, desejaría ter: sacrificado mais, orado mais, 
amado mais, suado mais, agonizado mais, chorado mais! Leonard Ravenhill 

Conclusão: 

1. Como você compreende o desafio de " livrar os que estão caminhando para a morte"? 

2. Há alguém da sua relação de amizade, que você deseja ver salvo? 

3. O que você está disposto a fazer diante deste assunto tão sério? 

 

 

 

 

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! 


