
 

 

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. 

 

O Espírito Santo testifica no coração de cada pessoa que crê de fato em Cristo a respeito de sua 

fé. Mas quando olhamos para a bíblia, encontramos alguns sinais e evidências que acompanham 

todo aquele que nasceu de novo. Esses sinais servem como confirmação individual que se soma 

ao testemunho do Espírito 

Algumas dessas evidências, embora sejam esperadas dos cristãos, não são o bastante para 

confirmar que determinada pessoa de fato creu em Jesus. 

 

1. Evidências que não provam uma fé verdadeira 
I. Moralidade visível: Mt 19.16-21; 23.27 

• Valores tais como verdade, honestidade, justiça e retidão sem dúvida alguma são 

altamente estimados em qualquer pessoa e sem dúvida alguma são algo esperado de todo 

cristão. Todo cristão é desafiado a viver uma vida moralmente correta. No entanto, é 

possível que uma pessoa seja moralmente correta sem nunca ter crido verdadeiramente 

em Cristo 

• Esse é o caso do jovem rico. Cumpria tudo o que a lei exigia, mas ainda não havia 

encontrado o caminho para a vida eterna 

 

II. Conhecimento da vontade de Deus e de sua palavra: Rm 1.19-21; 2.17-29 
• Conhecimento da existência de Deus – do seu poder e ação neste mundo, bem como da 

sua vontade e da sua palavra revelada são elementos fundamentais no caminho de todo 

aquele que decide se aproximar do Senhor. Entretanto, o fato de uma pessoa saber muitas 

informações a respeito de Deus e até demonstrar interesse em estudar sua palavra não 

são evidências fortes o bastante para servirem de testemunho a favor da fé de alguém 
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• Esse é o caso das pessoas que reconhecem a existência de Deus, mas não se submetem 

à sua vontade; conhecem a respeito de Deus, mas não conhecem de fato a Deus 

 

III. Ministério ativo: Mt 7.21-24 
• Envolvimento no serviço a Deus e à igreja local é algo esperado de todo cristão. A bíblia 

encoraja e desafia os cristãos a colocarem seus dons e talentos em uso para a edificação 

do corpo de Cristo. Todavia, um cuidado precisa ser tomado: o envolvimento com o serviço 

na igreja não serve como evidência da fé de uma pessoa. É possível encontrarmos 

pessoas servindo nas mais diferentes áreas da igreja com bastante dedicação sem nunca 

terem nascido de novo. 

• Esse foi o caso daqueles que profetizaram, expulsaram demônios e operaram milagres. 

Embora estivessem extremamente envolvidos com o serviço, ouviram as mais 

assustadoras palavras da boca de Cristo: “Apartai-vos de mim, porque nunca vos 
conheci”  

IV. Convicção de pecado: At 24.22-25 
• Todo ser humano, se questionado a respeito do seu estado de pecaminosidade, há de se 

identificar como sendo pecador. Raramente encontraremos alguém que afirma e acredita 

não ter pecado. Reconhecer-se pecador é um excelente começo para a caminhada de fé 

com Cristo. No entanto, isso apenas não é o bastante para assegurar a eternidade de uma 

pessoa. 

• Félix reconheceu que era pecador, entendeu que estava distante de Deus e temeu. Mas ao 

invés de se arrepender e se reconciliar com Deus, afastou Paulo sem depositar sua fé em 

Cristo 

 

è Embora todas essas características sejam necessárias a uma pessoa que creu de 

verdade, elas não são o suficiente para confirmar a fé – ou seja, embora essas 

características sejam visíveis e esperadas dos cristãos, o fato de alguém tê-las não faz 

dessa pessoa um cristão.  

è Na próxima semana veremos algumas características que identificam e marcam os que 

creem verdadeiramente 

è DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 
è Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  
è Deixe os visitantes bem confortáveis. Distribua tarefas a todos os membros.  

 

 

 



 

 

 


