
 

 

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. 

Marcos 16:15 

• Este foi o maior desafio lançado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. 
• Qual o impacto que teve na vida deles e tem na nossa? 
• 1. Foi pela obediência a essa ordem que fomos alcançados pelo evangelho. 
• 2. Foi a obediência a essa ordem que muitas vidas têm sido transformadas ao longo dos séculos. 
• 3. É a obediência a essa ordem que definirá a volta de Cristo. Mateus 24:14. 
• O desafio lançado por Jesus é urgente, e espera de cada um de nós uma resposta pronta. 
• Quantos estão dispostos a investir sua vida, bens, capacidade, influencia e tempo para que 

esta ordem seja cumprida? 
• Quantos estão dispostos a obedecer ao desafio dado por Jesus? 

 
• Imaginando que a sua resposta seja SIM,  quero apresentar o modelo do Novo Testamento para 

cumprimento dessa ordem. 
• É interessante que a ordem de Jesus tenha vindo nos momentos finais da sua vida, e após a sua 

ressurreição. 
• Os três anos anteriores foram de treinamento, e agora era a hora de colocar em prática o 

aprendizado. 
• Era a prova final. 
• Jesus ensinou os discípulos como ser um discípulo. Ensinou como viver o evangelho. Ensinou como 

fazer, e agora os desafia a fazer. 
• Chegou o momento da prática, e este texto é o desafio à prática. 

1. Gente mais importante do que instituição. Mateus 12:9-12. 
Um dos pilares institucionais para os contemporâneos de Jesus Cristo era a guarda do sábado. Não 

poucas vezes o Senhor foi criticado por realizar curas no sábado, isto porque, para os religiosos do seu 
tempo, a instituição era mais importante do que o indivíduo. 

2. O indivíduo mais importante do que a multidão. Marcos 4:35-5:21. 
• Jesus atravessou o Mar da Galileia, enfrentou tempestade, apenas para libertar um homem 

endemoninhado. Embora multidões seguissem a Cristo, Ele não desprezava o indivíduo no meio da 
multidão.  

• Desvia sua caminhada apenas para entrar na casa de Zaqueu, um coletor de impostos a serviço do 
império romano. 

3. Compaixão mais importante do que a condenação. João 8:11 
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• A mulher pega no ato de adultério. O que todos queriam era o seu apedrejamento, mas Jesus 
ofereceu-lhe perdão. 

Como o evangelho era propagado nos dias do Novo Testamento? 

1.  Pregação pessoal.  
• A mulher samaritana. João 4:39. 
• O ex endemoninhado – Marcos 5:19 
• Jesus, porém, não lho permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o 

quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. 
 

2. Pregação em dupla. Lucas 10:1. 
• Depois disso designou o Senhor outros setenta, e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as 

cidades e lugares aonde ele havia de ir. 

3. Pregação no templo. Atos 5:42 
E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus, o Cristo. 

4. Pregação nas casas. 
• Rom 16:5  Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as 

primícias da Ásia para Cristo. 
  

• 1Co 16:19  As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Aqüila e Priscila, 
com a igreja que está em sua casa.  
 

• Col 4:15  Saudai aos irmãos que estão em Laodicéia, e a Ninfas e a igreja que está em sua casa.  
 

• Filemom 1:2  e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em 
tua casa:  
 

Conclusão. 
1. Você compreende que as pessoas estão carentes de Deus? 
2. Jesus dá grande valor as pessoas. E você? 
3. Vimos várias formas de propagar a mensagem de Jesus. Como você pode participar disso? 

 
                            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. 

Bom Estudo! 

 

 


