
 

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 9:35-38 

• Propósito: Mostrar que o desafio do Evangelho para todos os cristãos é de ganharmos muitos para 
Cristo. Para que cumpramos este desafio, precisamos nos voltar para Jesus, e aprender com seu 
modelo, como devemos e podemos alcançar multidões para Cristo. 
 

• A igreja de Jesus tem uma missão bem clara e definida. 
• O desafio é de ganharmos multidões para Cristo. 
• Jesus nos mandou pregar em todo o mundo. É tarefa para todos. Desde o crente mais antigo aquele 

que acabou de nascer de novo. Mateus 28:18-20 
• Este pode ser o tempo de maior colheita para o Evangelho. Podemos experimentar o maior crescimento 

do Reino de Deus, como nunca antes. 
• Pode ser que estejamos diante da última volta do ponteiro para a volta de Cristo. 
• Quanto mais percebamos o avanço das milícias do inferno, quanto mais percebamos a mente satânica 

agindo no mundo, tanto mais devemos entender que estamos em uma batalha, na qual não há isenção. 
• Nossa oração deve ser para que nos permita ver e fazer parte esta promessa. 
• O tempo é desafiador. Lutamos para vencer, ou nos entregamos para sofrer. 
• A questão que desejamos tratar neste estudo é esta:  
• Como alcançar multidões para Cristo? 
1. Para alcançarmos multidões para Cristo precisamos ver como Jesus viu. 9:36. 
• Jesus viu pessoas cansadas e abatidas. 
• Literalmente pessoas desmaiadas. 
• Um dos maiores pecados dos crentes deste tempo chama-se indiferença.  
• A indiferença nos faz não enxergar a realidade de pessoas desmaiadas ao nosso redor. 
• Há tantas coisas sérias ao nosso redor para as quais estamos cegos. Cegos ao crescente número de 

suicídios. Crescente número de pessoas escravizadas as drogas, aumento terrível da violência, a ferida 
aberta da fome que avança em todo mundo, no Brasil, no estado e na nossa cidade. 

• A taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 

9,8%, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste mês, em que participamos da 

campanha Setembro Amarelo, os dados apontam o quanto ainda precisamos dar atenção ao tema. 

• O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, após os acidentes de carro. Entre 

os adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de óbito entre meninas (após condições 

maternas) e a terceira principal causa em meninos (após lesões na estrada e violência interpessoal). Setembro 

de 2019.  

• https://pebmed.com.br/setembro-amarelo-taxa-de-suicidio-aumenta-7-no-brasil-em-seis-anos/ 
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• De acordo com dados do Datasus, entre 2008 e 2017, o Brasil registrou 63.712 óbitos por complicações 
decorrentes da desnutrição. Isso representa uma média de 6.371 mortes por ano e 17 mortes por dia. O 
levantamento foi realizado pelo jornal Estadão. https://observatorio3setor.org.br/ 

•  “Cada ano, 30 milhões de pessoas morrem de fome no planeta!” No Géopolitique de la Faim - éd.2000 / 
Presses Universitares de  France. 

• Pior do que estes dados assustadores, está a realidade de milhares que estão entrando na eternidade 
sem Jesus Cristo. E continuamos indiferentes. Perdidos em meio aos nossos problemas mesquinhos.  

• Você tem se preocupado com os seus familiares que não conhecem a Cristo? 
2. Para alcançarmos multidões para Cristo precisamos sentir como Jesus sentiu. 9:36. 
• Compaixão - Sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a 

vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. 
• Sem compaixão nos tornamos religiosos frios, cumpridores de regras.  
• Quando o Evangelho que alcança o nosso coração, deve ganhar nossas mãos e pês, na forma de ação. 
• Um dos primeiros sentimentos de alguém alcançado pelo evangelho á a compaixão. O forte desejo de 

levar Cristo para outras pessoas. 
• Quando nós somos confrontados com a nossa própria miséria, naturalmente somos levados a fazer 

algo pela miséria do outro. É ai que nasce a vocação. 
• Você tem sentido compaixão pelas pessoas que não conhecem a Cristo? 

 
3. Para alcançarmos multidões para Cristo precisamos fazer como Jesus fez. 9:35. 
• O ministério de Jesus era muito dinâmico. Percorria, ou seja, ia onde as pessoas estavam. 
• O ministério de Jesus era peregrino. 
• Não esperava que as pessoas viessem a Ele, mas ia onde as pessoas estavam. 
• “Jesus baniu a doença numa mostra de cura sem precedentes, dando impressionante evidência de sua 

divindade e fazendo com que a rejeição dos judeus se tornasse ainda mais hedionda.” John MacArthur. 
•  O que você precisa fazer para que multidões sejam ganhas para Cristo? 

4. Para alcançarmos multidões para Cristo precisamos orar como Jesus nos mandou orar. 9:37-38. 
• O registro é o mesmo que está em Lucas 10:1-2 
• Seara – colheita espiritual de almas para a salvação. 
• As orações dos crentes fazem parte do cumprimento dos planos de Deus. 
• O que o Senhor nos diz é que o desafio é lançado aos discípulos, a nós mesmo, com a expectativa de 

uma resposta pronta. 
• Que respondamos como Isaias o fez: Eis aqui, envia-me a mim. Isaias 6:8. 
• Você está disposto a fazer a oração que o senhor nos mandou fazer? 
• Você está disposto a responder a ser resposta a esta oração? 

 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! 


