
  

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 1:16-17 

Objetivo:  

Ao final do estudo os membros da célula deverão entender que Paulo tinha tudo para ser desanimado e não 
querer mais saber do evangelho. No entanto ele assumiu o compromisso de não apenas pregar o evangelho, 
mas também e principalmente morrer pelo evangelho. Assim vamos apresentar as razões que o levaram a não 
se envergonhar do evangelho. 

• Paulo se refere ao Evangelho como sendo de Deus, e também de Cristo. 1:1 

• Evangelho é boa notícia - É a boa nova de que Deus amou o pecador de tal maneira e deu Seu Filho 
Jesus para salvá-lo. 

• Evangelho não é uma causa meramente, mas sim uma Pessoa. Jesus Cristo. 

• Mais do que uma retórica, a vida de Paulo confirmou o que ele aqui afirma: Não me envergonho do 
evangelho. 

• Se alguém tinha motivo para desanimar e não querer saber mais do evangelho, este era Paulo. 

• Paulo foi preso em Filipos. Atos 16:23-24. (Estes textos não precisam ser lidos na célula). 

• Perseguido em Tessalônica. Atos 17:10 (Não precisa ser lido) 

• Expulso de Beréia. Atos 17:14. (Não precisa ser lido) 

• Zombado e escarnecido em Atenas. Atos 17:32. (Não precisa ser lido) 

• Considerado como louco em Corinto. I Coríntios 1:18, 23. (Não precisa ser lido) 

• Apedrejado na Galácia. Atos 14:19. (Não precisa ser lido) 

• Nada disso o desanimava. Nada disso o atemorizava. Nada disso o frustrava. 

• Paulo continua pregando em um ambiente sob o domínio do maior poder político e de religiosidade pagã da 
época, Roma;  e diante do maior poder cultural, Grécia. 

• Repetimos: A zombaria, as críticas e as perseguições não conseguiram apagar ou mesmo diminuir a ousadia de 
Paulo. 

• Sua afirmação é eloquente e poderosa: Não me envergonho do evangelho. 

Não me envergonho do evangelho 

Pr Celso Martinez 

De 26 a 31 de agosto 

Culto do dia 18/08

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


Por que Paulo não se envergonhava do evangelho? 

1. Paulo não se envergonhava do evangelho, pois é o PODER DE DEUS. 

• A expressão “poder” é a que dá origem a palavra dinamite. 

• Embora a mensagem possa soar como loucura para alguns, ela carrega em si a onipotência de Deus. 

• Poder para transformar o mais vil pecador. Esse poder é efetivo, ou seja, tem efeito. 

• Efetivo é palavra que “qualifica aquilo que tem efeito, que é real, verdadeiro, legítimo”. 

• Só o poder de Deus é capaz de dominar a natureza humana pecaminosa, e dar a ele uma nova vida.  

• Só o poder que emana do evangelho é capaz de transformar uma pessoa de dentro para fora. 

2. Paulo não se envergonhava do evangelho, pois APONTA PARA A SALVAÇÃO. 

• Salvação significa – resgate. 

• Como uma pessoa que foi resgatada das mãos de um sequestrador. Como uma pessoa que foi resgatada de um 
terrível incêndio. 

• O evangelho resgata uma pessoa da perdição eterna. Salva de uma eternidade irreversível sem Deus. 

• Só o evangelho resgata da ignorância e cegueira espirituais deliberada. Só o evangelho resgata das trevas da 
falsa religião. Só o evangelho resgata da escravidão espiritual, na qual muitos se acham presos. Só o evangelho 
resgata da incredulidade. 

• Só o evangelho quebra as correntes invisíveis que aprisionam muitas pessoas. 

3. Paulo não se envergonhava do evangelho, pois sua mensagem  é UNIVERSAL. 1:16. 

• Judeu – o povo histórico de Deus, mas não apenas o povo histórico. O evangelho não é apenas para um povo, 
um grupo, mas sim para todos, em qualquer lugar e em qualquer época. 

• Gregos – pessoas de diferentes nacionalidades que aceitavam a cultura e a educação gregas. 

• Isto significa que alcança pessoas de todas as raças, culturas, posições, condições econômicas entre outros. O 
evangelho é mensagem Universal. 

• Paulo afirma isso também em Romanos 1:14-15. 

• Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu 
e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:11-13. 

• Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus; porque todos quantos fostes batizados em Cristo já 
vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; 
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros 
conforme a promessa. Gálatas 3:26-29. 

4. Paulo não se envergonhava do evangelho, pois aponta para a JUSTIÇA DE DEUS. 1:17. 



• Justiça de Deus - Este é um tema abundante na Bíblia e especialmente nos escritos de Paulo. 

• Em Romanos aparece cerca de 30 vezes com expressões análogas ou iguais, tais como justificação, justificado 
e semelhantes. 

• Justiça de Deus – não significa somente condenação, mas também absolvição. É a maneira de Deus justificar o 
pecador, por meio de Jesus Cristo. 

• Rom 5:1  Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo;  
                                                        Conclusão: 

• O evangelho certamente é eficaz. No entanto, há uma condição básica e fundamental para que ele atue na vida 
de uma pessoa: É preciso crer. 

• Fé – não é um sentimento, mas uma atitude.  

• A Fé bíblica desafia ao compromisso. 

• Rom 10:10  Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.  
1. Você conhece alguém que foi transformado pela mensagem do evangelho? 

2.Você conhece alguém que precisa ser transformado pelo evangelho? 

       3. Você já foi alcançado pelo evangelho? Caso a resposta seja negativa, o que falta para isso? 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 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 


