
  

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. 

Gálatas 6:14-18 

• A carta de Paulo aos Gálatas trata de um dilema entre duas realidades presentes na vida religiosa: 

• Ser religioso x ser discípulo. 

• O texto apresenta o contraste entre a religião escravizadora e a fé libertadora. 

• . 

• Paulo deixa claro que o que importa é ser nova criatura. 

• Circuncisão é identidade religiosa. 

• Cerimônia religiosa em que é cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. 
Os meninos israelitas eram circuncidados no oitavo dia após o seu nascimento. A circuncisão era sinal da 
ALIANÇA que Deus fez com o povo de Israel (Gn 17.9-14).  

• O que é ser uma nova criatura? 
• É o mesmo que nascer de novo. 

1. Ser Nova Criatura é uma experiência esclarecedora.  
• Passamos a ter uma real compreensão de Jesus e a decisão de entregar-se a Ele. 
• Conhecemos a verdade e a verdade no liberta, João 8:32, 36. 
• Quando compreendemos quem é Jesus e o recebemos em nosso coração, experimentamos a conversão. 

• A palavra conversão significa voltar-se. 
• Do princípio ao fim, a Bíblia mostra Deus suplicando ao homem que se volte para Ele. 
• Ez 14:6  Portanto dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos, e deixai os vossos ídolos; e 

desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. 

• Ez_18:23  Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta 
dos seus caminhos, e viva? 

• Conversão significa transformação. Quando alguém se converte, sua maneira de viver passa a ser diferente, 

pois o seu interior foi transformado pelo poder do Senhor Jesus. Conversão não é mudança de religião, mas sim 

mudança de coração. Há algumas expressões na Bíblia que descrevem essa experiência: "Novo nascimento" 

João 3:1-3; "Ser nova criatura" II Coríntios 5:17, Gálatas 6:15. 

• Há dois elementos que necessariamente devem estar presentes na conversão: 

• 1. Arrependimento  
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• Para ser salvo, é preciso que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Arrependimento é mais que tristeza pelo 
pecado, é a consciência do estado diante de Deus, e a determinação de mudar de vida e abandonar o erro.  

• Arrependimento – é mudança de sentimento e de direção. É mudança de propósito. É preciso que a pessoa 
queira ser salva. 
II Co 7:10  Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar; mas 
a tristeza do mundo opera a morte.  

• Textos: Lucas 18:13; II Cor.7:10; Isaias 55:7 

• 2. Fé em Jesus Cristo  

• Não se trata de crença em uma coisa, em doutrina ou instituição. A Bíblia ensina que somente a fé em Cristo 

pode salvar. Fé no sentido bíblico, é entrega, é compromisso com Jesus. 

• Textos: João 14:6; Atos 8:35-37; João 3:16; João 1:12; I Timóteo 2:3-6 

• Crer é um pensamento, ter fé é uma ação. 

• Não se trata de crença em uma coisa, em doutrina ou instituição. A Bíblia ensina que somente a fé em Cristo 
pode salvar. Fé no sentido bíblico, é entrega, é compromisso com Jesus. João 14:6 

• Uma pessoa pode crer que Deus pode fazer algo, mas não ter fé de que Ele vai fazer. 
• Fé é entrega de vida a Cristo. Fé é compromisso. 

3. Ser Nova criatura é uma experiência transformadora.  
• II Cor. 5:17  Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se 

fez novo. 

• Heb 6:9  Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e que acompanham a salvação, ainda que assim 
falamos. 

4. Ser Nova criatura é uma experiência libertadora. 
• O pecado escraviza. Subjuga a vontade.  

• Quando entregamos a vida a Cristo experimentamos a libertação. Somos livres. 

Rom_6:18  e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça.  
• Rom_6:22  Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e 

por fim a vida eterna. 

Conclusão 

• Já que Ser Nova Criatura é receber a Cristo, surge a pergunta: Como posso receber a Cristo? O que 
devo exatamente fazer? 

• Não há uma fórmula. Não há experiência que seja igual. 

1. Devemos reconhecer que Deus nos amou tanto que entregou seu Filho para morrer na cruz. 

• João 3:16  Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

2. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. 

• Mar 1:15  e dizendo: O tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, e crede no 
evangelho. 

• “A fé que recebe Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento, pelo qual se rejeita o pecado”. 
John Stott. 

• Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no 
seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; João 1:11-12. 

3. Devemos confessar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. 



• Mateus 10:32  Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei 
diante de meu Pai, que está nos céus. 

Para meditar: 

1. Você conhece pessoas que verdadeiramente experimentaram a conversão? 

2. . Que marcas nós podemos perceber em uma pessoa que de fato se converteu a Cristo? 

3. Você já teve sua experiência de conversão? 

4. Se não, o que falta? 

                                        DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS  

Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes 
bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários 


