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QUEBRA GELO

CÂNTICOS

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 outro auxiliar peça a ele
para fazer essa parte.

ESTUDO

Mateus 28:01-10
O ministério do Senhor Jesus Cristo pode ser dividido em cinco etapas. Quatro já se
cumpriram, falta apenas a última:
1. Nascimento virginal, isto é, Jesus nasceu como fruto do Espírito Santo.
Lucas 1:26-35.

2. Vida de ensino, milagres e pregação. Mateus 9:35.
3. Morte na cruz pelo pecador. Colossenses 2:13-14.
4. Ressurreição.
5. Certeza da Sua volta. João 14:1-3.
•

Jesus ao terceiro dia foi visto por várias pessoas (I Cor. 15:3-8), em espaço de
40 dias (Atos 1:1-3).
• A pergunta que nos leva a reflexão nesta ocasião é esta:
• O que representa a ressurreição de Jesus para nós?
1. A ressurreição de Jesus representa cumprimento da promessa de Jesus.
V.6
• Ele disse que ressuscitaria e cumpriu a sua palavra. Jesus não foi surpreendido
pela morte, pois Ele bem sabia que era sua missão vir ao mundo para salvar o
pecador, ser levado à cruz, por causa dos nossos pecados. Jesus sabia
também que ao terceiro dia ressuscitaria, como aconteceu.
2. A ressurreição de Jesus representa a vitória sobre o pecado.
• A morte é a maior evidencia de que somos pecadores. Romanos 5:12

•
•

Ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus venceu a morte. A morte
foi subjugada.
O ponto maior da mensagem do evangelho é a ressurreição de Cristo,
mostrando seu poder sobre a morte. Hebreus 2:14-15.

3. A ressurreição de Jesus representa a viva esperança que podemos ter.
• Se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. I Cor.15:17
• Podemos ter a esperança e mais do que isso, a certeza de que um dia
estaremos com o Senhor, e a ressurreição é a evidência incontestável dessa
verdade. Não haveria esperança para o pecador. Romanos 6:4-8.
4.
•
•
•
•

A ressurreição de Jesus representa o imensurável poder e amor de Deus.
Foi por amor que Deus enviou Seu Filho para morrer na cruz por nós.
A cruz fala da grandeza imensurável do amor de Deus.
O túmulo vazio fala do poder imensurável de Deus.
“ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era
possível que fosse retido por ela”. Atos 2:24

5. A ressurreição de Jesus representa a certeza de que Ele vai voltar.
• Da mesma maneira como Ele disse que morreria na cruz e ressuscitaria, Ele
disse que voltará. Nosso compromisso deve ser de entrega total e real ao
Senhor. Marcos 8:31-38.
Para reflexão:
1. Você está seguro de que Jesus é o Seu Salvador e Senhor?
2. O chamado do evangelho é para vivermos intensamente para o Senhor Jesus.
Você está disposto?
3. Jesus foi absolutamente claro em anunciar a sua morte, ressurreição e sua
volta triunfante. Você está preparado para volta Dele?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que
todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem
à vontade. Instrua os membros da célula a não deixarem os visitantes
isolados. Treine novos Líderes. Distribua tarefas a todos da célula como:
Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra
gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar
visitantes; Orar durante a semana pela célula; Organizar os eventos da
célula (como comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a
asilos, etc.).
EVANGELISMO - Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes.
Ore antes de convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus
corações.

.

