
 

 

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 

Marcos 1:14-20. 

Propósito: Compreender a visão de Jesus para alcançarmos muitas pessoas para Cristo.  

 

• Marcos é considerado o evangelho mais antigo. 

• O nome vem de uma pessoa. Refere-se a João, cognominado Marcos. Atos 12:12, 25. 

• Foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, que Pedro se dirigiu após sua extraordinária libertação 

do cárcere. Atos 12 

• Pedro estava no cárcere e os irmãos oravam por ele, na casa de Maria, mãe de João Marcos. 

• Certamente que aquela reunião de oração foi um grande impacto na vida de Marcos. 

• Marcos descreve o inicio do Ministério de Jesus e a formação do grupo de apóstolos. 

• O que aqui aconteceu foi tão forte, ao ponto de mudar a vida de pescadores simples, fazendo deles 

ganhadores de vidas para Jesus. 

• Ao chamar os primeiros discípulos, Jesus viu não o que eram, mas sim o que poderiam se tornar por 

meio Dele. 

• O Senhor Jesus deu uma visão aos seus humildes discípulos. 

• Tudo que já se tornou grande começou com uma Visão. 

• Visão: “Visão é uma fotografia positiva do seu futuro preferível. É uma imagem do que você 

deseja fazer, uma estaca plantada no seu futuro”. 

• O Senhor Jesus deu uma extraordinária Visão aos seus discípulos. 

• E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens". Marcos 1:17. 

 

• Visão dada pelo Senhor Jesus foi tão clara, forte e desafiadora, que os discípulos se dispuseram ir 

aonde Ele lhes enviasse. 

 

• Só uma visão extraordinária poderia contar com uma disposição extraordinária. 

• O que aconteceu aqui foi tão forte, capaz de nos impactar ainda hoje. 

• Há algumas verdades expostas no texto e que merecem nossa atenção: 

 

1. A visão dada por Jesus é urgente. V.15 

• Há urgência: O tempo está cumprido. 

• A apalavra que traduz tempo significa oportunidade. 

• A oportunidade para conhecer a Cristo é agora. 

• A única geração que pode atingir esta geração é a nossa geração. Oswald Smith, pastor da igreja 

dos Povos no Canadá. 

 

2. A visão dada por Jesus tem uma mensagem. V.15 

• Arrependei-vos e crede no evangelho. 

• Podemos mudar a forma de pregar a mensagem, mas jamais o conteúdo da mensagem. 

O poder da visão dada por Jesus aos seus 

discípulos 

                                        PR Celso  Martinez 

                                     De 13 a 18 de junho 

                                   Culto de 05/06 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


• A mensagem é a mesma, simples, no entanto poderosa para transformar uma vida. 

• Arrependimento é mudança radical na maneira de pensar. É resultado da ação do Espírito Santo no 

coração do homem. 

• Arrependimento e fé geram a legítima conversão. 

• Quem é convertido não tem dúvida de que nasce de novo. 

• Você pode não compreender a bíblia, pode não saber os elementos básicos da fé, coisas 

necessária e que devem ser incentivadas, mas não pode ter dúvida de que nascei de novo. 

• Podemos convencer a mente, mas não podemos mudar o coração. 

• Podemos argumentar ao intelecto, mas não podemos transformar a alma. 

• Milhões de pessoas ao redor do planeta estão sendo alcançadas por esta poderosa mensagem do 

Evangelho, a Boa Notícia de que o homem pecador pode ser perdoado pelo Sangue de Jesus. 

 

3. A visão dada por Jesus exige uma atitude. V.18-20. 

• Deixar – foi a atitude dos discípulos diante do convite de Jesus. 

• O Senhor não ofereceu promessas empolgantes, ofertas de retribuição material, mas sim uma 

visão revolucionária: Vocês serão pescadores de homens. 

• Os discípulos responderam com atitude. 

• É a mesma atitude que precisamos ter. 

• É aqui que muitos desistem. 

• Deixar as redes – era fonte do seu sustento. Sua sobrevivência dependia das redes. 

• Deixar pai – é colocar Jesus acima de qualquer relacionamento. 

 

4. A visão dada por Jesus espera um compromisso. 

• Seguiram. Seguir é caminhar junto. É comprometer a vida. 

• Seguir – tornaram-se seus discípulos permanentes. 

• Seguir a Cristo não pode ser um entretenimento. É um projeto de vida para a vida toda. 

• Ao longo da história, o Senhor Jesus continua convidando homens e mulheres a segui-lo. Ninguém 

pode ser forçado ou coagido. 

• Deve ser uma resposta espontânea de quem foi convencido pelo Espirito Santo de Deus. 

• “A igreja que não evangeliza vai fossilizar”. Oswald Smith 

 

• Conclusão: 

 

1. Você concorda que há urgência de pregar o Evangelho para as pessoas? 

2. Como você pode fazer parte do cumprimento da  visão de Jesus? 

3. Você compreende a importância da célula para o cumprimento da Visão de Jesus? 

4. Como a célula pode alcançar pessoas para 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! 


