
	

	

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. 

Atos 26 

• Quase, é uma pequena palavra que significa: “Por pouco”, “próximo de “, “a pouca distância”, entre outras. 
• Refere-se a uma situação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Por exemplo: Quase passei no 

concurso. Quase venci a prova. Quase fui atropelado. Quase bati com o carro. Quase ganhei o prêmio, etc. 
• Da mesma forma, a expressão pode ser usada em relação às pessoas que estão próximas de um encontro 

com Cristo, mas estão no “quase”. 
• No episódio descrito no texto, encontramos a realidade de alguém que estava “quase” se rendendo a Cristo.  
•  Paulo já havia passado por vários julgamentos. Esteve 2 anos preso e agora estava em seu último momento 

de apresentar a sua defesa diante de uma autoridade, o rei Agripa. Na verdade, Agripa era Herodes Agripa II, 
filho do rei Herodes, o mesmo que mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. 

Em três momentos o Livro de Atos descreve a sua conversão e a maneira como Paulo se encontrou com Cristo: 
em Atos 9, Atos 22 e neste texto. O testemunho que Paulo apresenta aqui é forte, sistemático, teológico e 
convincente. Ou seja, o que ele conta da sua experiência com Cristo é carregado de emoção e cheio de verdade 
bíblica. 

1. Ele fala de Cristo que o salvou. 26:15 
• Paulo foi perseguidor dos cristãos e testemunha do martírio de Estevão. Mas foi alcançado pelo amor de Deus. 

Na verdade, Paulo é o exemplo de muitos que são cegamente zelosos de sua religião, sem, contudo, terem 
conhecimento da verdade. 

• Jesus se mostrou a Paulo, e isso foi suficiente para que ele se rendesse ao Mestre. Foi salvo. 
 

2. Ele fala do Cristo que o transformou. 26:16. 
• Paulo literalmente caiu do cavalo. Mas quando se levantou, era um novo homem. Foi uma extraordinária 

transformação. Coisa que só o Espirito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. Por fora era o mesmo homem, 
mas interiormente era uma nova criatura. Ele mesmo disse isso: II Co 5:17 Pelo que, se alguém está em Cristo, 

nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 
 

3. Ele fala do Cristo que o vocacionou. 26:16-18. 
• Outrora perseguidor agora perseguido. 
• O evangelho salva o pecador, o transforma, mas também o vocaciona, isto é, lhe dá um desafio de levar a 

mensagem do evangelho a muitos que estão presos e precisam conhecer a verdade que liberta. 
• Diante do que Paulo disse, o rei Agripa assim se expressou: 
•  Disse Agripa a Paulo: Por pouco me persuades a fazer-me cristão. Atos 26:28 

•  Quase me tornei um cristão. Essa tem sido a afirmação de muitos: Quase. 
• Há pessoas que estão como o rei Agripa. Estão por pouco, perto de, a pouca distância.... 
• O que pode levar uma pessoa a ficar na mesma condição? 

1. O tradicionalismo religioso.  
2. Preocupação com a opinião dos outros. 

 Quase 
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De	12	a	17	de	novembro	

Culto	do	dia	04/11	(noite)	



3. Amam o que fazem e pensam que seguir a Cristo é perda. 
4. Não compreendem a beleza decorrente de seguir a Cristo verdadeiramente. 

Conclusão: 
• Uma pessoa que esteja “quase” salva, está totalmente perdida. Não há meio termo. 

 
Para reflexão: 

• 1. Na sua compreensão, o que impede as pessoas de seguirem a Cristo de forma comprometida? 
• 2. O que a pessoa precisa fazer para segui-Lo de fato? 
• 3. Você já tomou a sua decisão de seguir a Cristo, ou está “Quase”? 

 

DISCIPULAR	E	CUIDAR	BEM	DAS	PESSOAS 
Líder,	certifique-se	de	que	todas	as	pessoas	de	sua	célula	estão	sendo	discipuladas.		

Deixe	os	visitantes	bem	confortáveis.	Distribua	tarefas	a	todos	os	membros.	Cada	pessoa	é	muito	importante	e	

necessária.	

 

 
 

 

	


