
 

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 

Mateus 28:16-20 

 Este trecho recebe esta designação por ser a grande ordem de Jesus a ser obedecida por todos os 

seus discípulos em qualquer tempo, em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Disso depende a 

eternidade de muitos. Foi por obediência a esta ordem que nós fomos alcançados pela mensagem 

do evangelho. Outras gerações esperam que nós também obedeçamos a esta ordem vital. 

 O que estamos fazendo aqui hoje é cumprimento dessa ordem.  

 Há algumas perguntas que podemos e devemos fazer ao texto: 

1. Por que pregar o evangelho? 

 É ordem de Jesus. 

 Evangelho significa Boa Nova, ou Boa Notícia. 

 É a obediência a esta ordem que dependerá a eternidade de milhões. 

 Nenhuma outra mensagem tem o poder transformador como o evangelho. 

 Transformou um endemoninhado. Marcos 5 

 Transformou um uma mulher com vida duvidosa. João 4 

 Transformou Paulo. Atos 9 

 

2. Para quem pregar o evangelho? 

 Para todas as pessoas. Para toda criatura. 

 Gente de todos os povos, de todas as raças, de todas as culturas. Rico, pobre; intelectual ou 

analfabeto. Nosso desafio é de pregar. 

 Nem sempre as pessoas aceitam. Na verdade Jesus alertou aos seus discípulos que os enviava 

como ovelhas ao meio de lobos. 

 Mateus 10:16 Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes 

como as serpentes e simples como as pombas. 

 

3. Como pregar o evangelho? 

 A resposta a essa pergunta é o exemplo de Jesus. 

 Pregar com autoridade. 

 Mat_7:29 porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. 

 Jesus pregava com autoridade. Sua autoridade vinha da sua vida. Pregamos com a voz, e 

pregamos com a vida.  

 A pregação visível, ou seja, visualizada na vida de quem prega, é muito mais possante do que a 

pregação audível, ou seja, aquela que pregamos falando. 

 

4. Quando pregar o evangelho? 

 Paulo disse ao jovem pastor Timóteo: 

A Grande Comissão 

Pr Celso Martinez 

De 23 a 28 de abril 

Culto do dia 08/04/18 ( noite) 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


     2Tim 4:2 prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda  

longanimidade e ensino. 

Sempre será tempo para pregar. As pessoas estão famintas de algo que lhes traga sentido a vida.           

Muitos fazem tentativas variadas nessa direção, encontrando ao final um imenso vazio na alma. 

 

 Pregar, porém, nem sempre é fácil. Na verdade, às vezes é até doloroso, pela razão simples de que 

muitas vezes os homens não suportam a sã doutrina. 

 Charles Finney, famoso pregador avivalista do séc. XVIII ao orientar jovens pregadores, lhes dizia: 

 Vê que não esteja sobre ti o temor do homem que arma um laço. Deixa o povo compreender que 
temes muitos a Deus para temê-los. 

 Não deixes nunca que tua popularidade com povo tenha influência sobre tua pregação. 

 Não contemporizes, para não acontecer perderes a confiança do povo e assim falhares em salvá-los. 
Eles não poderão respeitar-te integralmente como embaixador de Cristo se perceberem que te falta 
coragem para cumprires o teu dever. 

 

Para reflexão: 

1. Você percebe que as pessoas estão em busca de sentido para as suas vidas? 

2. Você entende a urgência em anunciar Jesus como a única fonte de realização? 

3. Você já teve a oportunidade de compartilhar Jesus com alguém? 

4. Como foi a sua experiência nesse sentido?  

 

Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

 

 


