
 

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 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Mateus 10:26-33 

Propósito: Considerando que há muitas pessoas que já aceitaram a Cristo no coração, mas não o 
confessam publicamente, queremos mostrar algumas barreiras que precisam ser vencidas, para que 
assim possam assumir um compromisso real e verdadeiro com Cristo, conforme ensinou o Senhor 
Jesus. 

• O desafio de Jesus aos seus discípulos, em qualquer tempo, foi e é para o engajamento sério e 
comprometido. 

• Na formação do colégio apostólico, Jesus chamou pessoas simples para o maior desafio das suas vidas. 
Chamou gente simples, para realizar coisas extraordinárias. 

• Pedro e André estavam pescando, e chamados, atenderam ao convite sem hesitar e seguiram a Jesus. 
Mateus 4:18 

• Tiago e João estavam com seu pai em um barco consertando as redes. Após o encontro com Jesus, 
deixaram tudo e o seguiram. Mateus 4:21-22. 

• Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus, sendo inclusive testemunha do primeiro martírio da 
história da igreja. Após o encontro com Jesus, de perseguidor passou a ser perseguido, e se tornou o 
maior pregador dos primórdios do cristianismo. Atos 9 

• Jesus disse: “aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai 
que está no céu”. Mateus 10:32. 

• Há pessoas que já tomaram uma decisão, mas relutam em fazê-la pública. Eis algumas razões: 
1. Há pessoas que não confessam Jesus por medo de crítica dos outros. 
• Quem não toma uma decisão que sabe certa, por medo do que os outros vão dizer, está na verdade 

entregando a sua capacidade de decidir a outra pessoa. 
 
2. Há pessoas que não confessam Jesus por causa da sua posição. 
“Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o 

confessavam, para não serem expulsos da sinagoga; pois amavam mais a glória dos homens do que a 
glória de Deus. João 12:42-43 

 
3. Há pessoas que não confessam Jesus por causa da tradição religiosa. 
“Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém; como dizes tu: 

Sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete 
pecado é escravo do pecado”. João 833-34 

 
4. Há pessoas que não confessam Jesus por se acharem muito tímidos. 
• Há pessoas que sentem muita vergonha. 
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• “Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará do Filho do 
homem, quando vier na sua glória, e na gloria do Pai e dos santos anjos.” Lucas 9:26 

 
5. Há pessoas que não confessam Jesus porque planejam fazer isto mais tarde. 
“(Porque diz: no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri; eis aqui agora o tempo aceitável, 

eis aqui agora o dia da salvação)”. II Corintios 6:2 
 
Conclusão: 
1. Você já aceitou a Cristo de verdade? 
2. O que impede você de fazê-lo publicamente? 
3. O que você está disposto a fazer AGORA? 

 

 

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! 


