
 

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. 

Romanos 10:1-15 

Propósito: 
Levar os membros da célula a compreensão de que Deus deseja que sejamos salvos. 
Mostrar que este era o desejo e motivo de oração do apóstolo Paulo em relação aos judeus, mesmo tendo o seu 

ministério voltado para os gentios. 
Encorajar os membros da célula a assumir um compromisso formal com Jesus. Os que ainda não foram batizados, 

que sejam desafiados a fazê-lo, com resposta de obediência a uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Mateus 
28:18-20 

 
• A Bíblia é um compendio com 66 livros, com 39 livros no Antigo ou Velho Testamento, e 27 livros no Novo 

Testamento. O tema central da Bíblia é a salvação o pecador.  
• O Antigo Testamento aponta para o Cristo ou Messias que viria. O Novo Testamento aponta para o Cristo que veio. 
• No texto base, o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos de Roma, e fala do seu desejo pela salvação do 

judeu. Ele foi levantado como apóstolo aos gentios (Romanos 11:13), ou não judeus, mas mesmo assim, expressa, 
de forma clara, seu desejo e oração para que o judeu seja salvo. 

• O apóstolo deixa claro que a Lei, ou seja, o Pentateuco (Cinco primeiros livros da Bíblia) aponta para Cristo. Rom. 
10:4.  

• O que é necessário fazer para sermos salvo? 
 
1. Para sermos salmos precisamos invocar. 10:13 
• Invocar é uma expressão comum no Antigo Testamento. É o reconhecimento da soberania de Deus e do seu 

amor revelado em Jesus Cristo. 
• Invocar é buscar o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. 10:9 
• Invocar é o reconhecimento de que somos pecadores, e por nossos próprios méritos, jamais podermos nos 

aproximar de Deus. 
 

2. Para sermos salmos precisamos crer de todo coração. 10:9b. 
• Crer em Jesus Cristo como Senhor e salvador é a condição fundamental e indispensável para que sejamos 

salvos, ou aceitos por Deus. 
• Crer não é saber da existência, mas sim uma entrega comprometida da nossa vida ao Senhor. 
• Crer é um ato de rendição, de confiança da nossa vida nas mãos do senhor. 

 
De fato, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? 

 
3. Para sermos salmos precisamos confessar Jesus Cristo. 
• Confessar é publicar, é dar exterioridade de algo que aconteceu internamente. 
• Confessar é colocar para fora o que está dentro.  
• O evangelho nos chama ao comprometimento de quem assume o que crê, diante dos outros. 

 

O que fazer para ser salvo ? 
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• Mateus 10:32  Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o 
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 

 
• O batismo é uma forma de confissão de fé em Cristo. Todo aquele que crer, deve buscar a obediência e 

confissão de fé em Jesus sendo batizado. 
 
Você entende que é necessário confessar Jesus Cristo publicamente? 
 
Se ainda não se submeteu ao batismo, você está pronto a fazê-lo? 

 

 

 

 

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! 


