
  

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. 

Hebreus 4:12 

• Não é raro, e talvez até mesmo comum, sobretudo no meio acadêmico, encontrar pessoas que 
tentam, de toda forma, reduzir a Bíblia a um livro comum. 

• Zombam dela, escarnecem dela, ridicularizam-na e menosprezam, bem como adjetivam da pior forma 
possível todos aqueles que nela creem. 

• Na verdade, o que está subjacente a toda tentativa de esvaziamento da Bíblia, é desacreditar a 
pessoa mais importante da Bíblia. 

As Escrituras testificam de Jesus:  
João 5:39  Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas 
mesmas que testificam de mim. 

• A Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. Sua mensagem tem mudado a vida de pessoas dos mais 
variados níveis e nos mais variados cantos do planeta. 

• O que aprendemos sobre a Bíblia? 
1. A Bíblia é a Palavra de Deus. 
• Nós falamos com Deus através da oração. Deus fala conosco através do Seu Livro. É o manual do 

fabricante. A sociedade apodrece porque se afasta da Bíblia. 
• Ninguém é obrigado a crer nela, no entanto ela continua sendo e sempre será a Bendita Palavra de 

Deus. 
• Slm 119:105  Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos. 
• O homem sem a Bíblia é com um cirurgião cego operando um paciente cardíaco. É como um piloto de 

Air Bus conduzindo centenas de passageiros. É como um atirador tentando acertar um alvo estático 
colocado na cabeça de uma criança. 

2. A Bíblia é uma mensagem viva. 
• Porque a mensagem da bíblia é viva, ela traz vida aos que estão mortos espiritualmente.  
• Sem Deus, o homem é cego, é pobre, é miserável é nu. 
• Há algo de sobrenatural na mensagem da Bíblia. Ela tem poder de tocar o coração humano, não 

somente de forma variada, como também em circunstâncias variadas. 

3. A Bíblia é uma mensagem que dá resultado. 
• Eficaz significa que dá certo. Seu efeito é intrínseco, isto é, de dentro para fora.  
• O ensino da Bíblia é capaz de transformar um coração, sendo este o maior milagre que alguém jamais 

pode experimentar. 
• Foi a mensagem da Bíblia que transformou o coração de Paulo. Atos 9 

4. A Bíblia é uma mensagem cortante. 
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• Diz-se que uma katana japonesa é a espada mais afiada do mundo. Capaz de cortar um capacete de 
aço, e um tecido de seda. Corta uma pessoa da cabeça ao peito com um só golpe. Mas nada se 
compara a Palavra de Deus. 

• As outras ferem o corpo. Esta alcança a consciência de uma pessoa. 
• Ela nos conforta, mas também nos exorta. Fala do céu, mas também adverte sobre o inferno. Fala de 

vida eterna, mas não deixa de falar sobre morte eterna. 
• Fala do perdão de Deus para o pecador arrependido, mas também fala da condenação para aquele 

que rejeita a Cristo como Senhor e Salvador. 
• Fala de juízo. Fala de eternidade 

5. A Bíblia é uma mensagem penetrante. 
• Nem a espada mais afiada, tem a capacidade de penetrar a intimidade humana, como a Palavra de 

Deus.  

• Ela desnuda os segredos mais íntimos do coração e da mente humana. Diante da mensagem da 
Bíblia, ficamos como quem está despido. Os segredos do coração são trazidos à luz da consciência. 

• Penetra até a divisão da alma e espírito. Vai ao âmago de uma pessoa.  

Conclusão: 
• Há duas atitudes que impedem a eficácia da Bíblia na vida de uma pessoa:  
1. Incredulidade. 4:2. 
2. Desobediência. 4:6 
• João Batista falou d’Ele como O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo; João 1:29. 
• Nicodemos disse que Ele era Mestre vindo da parte de Deus; João 3:2 

• O centurião romano, ao pé da cruz, disse: “Verdadeiramente este era Filho de Deus!”. 
• “ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que 

aconteciam, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus”. Mateus 
27:54. 

       Reflexão: 

1. A mensagem da Bíblia já tocou o seu coração? 

2. Como a sua mensagem mais lhe impactou? 

3. Em sua opinião, qual a maior barreira que uma pessoa enfrenta para se render à mensagem da 
Bíblia? 

• OBS. PODEROSO LÍDER, PEÇA AS PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA LEITURA BÍBLICA, 
MOSTRANDO-LHES COM ANTECEDÊNCIA O TEXTO, E NÃO CONSTRANGENDO NENHUM VISITANTE 
OU PESSOA TÍMIDA. 


