
QUEBRA GELO 

CÂNTICOS 

 

 

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 essa 

Lucas 19:1-10 

 O ministério de Jesus tinha o foco público, mas também tinha o foco privado, 

ou seja, Jesus gostava de estar com pessoas na rua e de estar com pessoas 

nas casas. 

 Há vários relatos de Jesus em uma casa, e é sobre isso que pretendo tratar 

nessas reflexões: As casas onde Jesus entrou. 

 Em todas as casas onde Jesus entrou Ele levou algo: 

 1- Casa do Casamento em Caná: João 2.1-11 - Jesus levou ALEGRIA. 

 2- Casa de Pedro: Lucas 4.38,39 - Jesus levou CURA. 

 3-Casa em Cafarnaum (paralitico): Lucas 5.17-24 - Jesus levou 

RESTAURAÇÃO. 

 4- Casa de Levi: Lucas 5.29-32 - Jesus levou PERDÃO. 

 5- Casa de Simão: Lucas 7.36 e 44-46 - Jesus levou UNÇÃO. 

 6- Casa de Jairo: Lucas 8.41,42 e 51-56 - Jesus levou VIDA. 

 7- Casa de Marta e Maria: Lucas 10.38-42 - Jesus levou a PALAVRA. 

 8-Casa em Emaus: Lucas 24.13-30 - Jesus levou VISÃO ESPIRITUAL 

 9- Casa dos Discípulos: João 20.19-23 e 26-29 - Jesus levou FÉ. 

 Jesus tinha necessidade (a palavra traduzida por convém, traduz a ideia de 

uma necessidade intensa) de entrar na casa de Zaqueu, da mesma forma que 

Ele quer entrar em qualquer casa. 

 Zaqueu era chefe de cobradores de impostos. Jericó era cidade próspera no 

comércio, além disso Zaqueu supervisionava uma extensa área de coleta de 

impostos. 

 1. Zaqueu aproveitou a oportunidade. V.1 Jesus estava se dirigindo para 

Jerusalém, e aquela seria a última oportunidade de passar por Jericó. Zaqueu 

não sabia, mas aquela oportunidade não se repetiria. 
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 2. Zaqueu venceu a dificuldade v.3 – era de baixa estatura, mas isso não o 

impediu de ver Jesus. A sua estatura e a multidão se constituíam em 

obstáculos naturais, mas ele os venceu por causa de Jesus.  

 

 3. Zaqueu teve atitude. V.6 

 O que aconteceu na casa de Zaqueu quando Jesus nela entrou? 

1. Jesus levou alegria. V.6 

 Na verdade, mesmo antes de Jesus entrar na casa de Zaqueu, ele já pode 

experimentar alegria. 

 A possibilidade de ser visitado por Jesus produziu o sentimento de alegria.  

 

2. Jesus levou aceitação. V.7 

 Zaqueu era alguém discriminado em razão da sua função. 

 Quando todos o evitavam, Jesus o aceitou. Na verdade, não foi Zaqueu quem 

recebeu Jesus, mas foi Jesus quem aceitou Zaqueu. 

 Zaqueu era odiado tanto pelas elites quanto pelas pessoas comuns, por isso 

murmuravam. 

 A ida de Jesus à casa de Zaqueu não foi uma coincidência, mas algo 

deliberado. Jesus quis ir à casa de um pecador notório. 

 Jesus o aceitou.  

 

3. Jesus levou salvação. V.9, 10. 

 O propósito foi cumprido: Hoje veio salvação a esta casa. 

 Jesus veio buscar e salvar o pecador, e Zaqueu se constituiu em extraordinário 

exemplo disso. 

 Não importa quem seja o pecador e nem mesmo que pecado tenha praticado, 

Jesus veio buscar e salvar o pecador. 

 

4. Jesus levou transformação. 

 O que aconteceu no coração de Zaqueu foi genuíno e instantâneo. 

 Foi natural fruto da salvação. 

 A lei exigia uma penalidade de 20% como restituição pelo dinheiro obtido por 

meio de fraude. 

 “O culpado terá de devolver aquilo que roubou, ou conseguiu com abuso, ou 

guardou em depósito, ou achou. Terá de devolver tudo aquilo que andou 

jurando falsamente que não estava com ele. Além de devolver tudo – sem faltar 

nada – dará ao prejudicado mais vinte por cento sobre o valor do artigo 

devolvido”. Levítico 6:4-5 

 Zaqueu estava fazendo mais do que era exigido. A lei exigia que a restituição 

fosse quatro vezes mais, apenas quando um animal fosse roubado e morto. 

Ex. 22:1 

 Zaqueu fez severo julgamento de si mesmo, reconhecendo que ele tão culpado 

quanto o pior ladrão. 

 Um dos sinais da transformação  de Zaqueu foi o fato de ter se convertido, e de 

imediato se tornou solidário. 

 Dou metade dos meus bens aos pobres. 

 Transformação, fruto da salvação, constrói generosidade e solidariedade. 



 

Conclusão 

 Em qualquer casa onde Jesus entra esses frutos se manifestam. 

 A Bíblia não fala mais de Zaqueu, mas podemos afirmar que certamente sua 

família foi mudada, pois a vida de Zaqueu foi transformada pelo Senhor Jesus. 

 Uma pessoa transformada por Jesus, afeta a todos que estão ao seu redor. 

 

Para reflexão/ 

1. Você precisa que Jesus entre em sua casa? 

2. Você quer que Jesus entre em sua vida hoje? 

3. Se Jesus já entrou em sua casa e em sua vida, o que você está disposto a 

fazer em gratidão? 

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 falta a unção, ore a Deus 

para que lha conceda, ao menos tenha paixão. 

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

do que você diz é verdade para você. 

 
 

 

 

 

 

 


