
 

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 

2Co 5.17-21 

 O foco do texto está na reconciliação. A palavra ‘reconciliação’ aparece 5x 
 Se há a necessidade de reconciliação é porque estamos separados de Deus 
 O grande problema é o pecado. O que precisamos saber sobre o pecado e nossa situação diante 

dele: 
 Não há ninguém que não seja pecador. Cf. Rm 3.23 
 Quem diz que não tem pecado se engana e faz de Deus um mentiroso. Cf. 1Jo 1.8,10 
 Somos pecadores desde o nosso nascimento. Cf. Sl 51.5 
 Por sermos pecadores, merecemos a morte! Se Deus nos mandasse a todos para o inferno, isso 

seria justo. Cf. Rm 6.23; Ez.18.20 

O pecado colocou suas garras sobre nós e nos fez inimigo de Deus, e agora precisamos nos reconciliar com ele. 

O texto fala de 5 coisas que você precisa saber sobre a reconciliação com Deus: 

1. A reconciliação vem de Deus (v.18,19a) 
 Não há nada que eu e você possamos fazer para nos reconciliarmos com Deus por nosso 

próprio esforço 
 Deus caminha na nossa direção. Cf. Jo 3.16 
 Ele é, por natureza, salvador e reconciliador 
2. A reconciliação só é possível por meio do perdão (v.19b) 
 Você é culpado de pecado e não consegue pagar a conta por conta própria 
 A única coisa que impede nossa reconciliação é o nosso pecado. Para sermos reconciliados, o 

pecado não pode estar lá. Assim, ele não leva em conta os pecados dos homens -> perdão 
 Nós não podemos causar a reconciliação; podemos apenas estender os braços e aceitá-la 
3. Deus está extremamente interessado em que você seja reconciliado com ele (v.20) 
 Ele clama por nosso intermédio! Reconcilie-se com Deus! 
 Jesus passou grande parte de seu ministério ensinando a respeito da reconciliação com Deus. 

Cf. Lc 15 
 A reconciliação acontece por meio da fé. Cf. Rm 3.26 

4. A reconciliação só acontece por meio do sacrifício de Cristo na cruz (v.21) 
 Como somos pecadores, merecemos o inferno. No entanto, Deus satisfez sua justiça em Cristo 

no nosso lugar. O Cristo que não tinha pecado morreu a morte que era sua. Cristo se tornou 
maldição em nosso lugar (Gl 3.13) 

Cl 2.13,14 “E a vocês, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, deu vida 
juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos; 14 tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e 
que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz” 

5. Consequência da reconciliação: As coisas velhas passaram e tudo se fez novo (v.17) 

Is 43.25: “Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados me não 
lembro” 

O Ministério da Reconciliação 

Pr Reuel Martinez 

Culto do dia 21/01/18 (noite) 

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


 Se antes éramos inimigos de Deus, hoje podemos ser chamados filhos de Deus 
 Se estávamos longe e não tínhamos relacionamento, agora estamos perto e temos acesso direto 
 A barreira do pecado foi removida 

 

Conclusão: 

Quando estávamos presos no abismo do pecado, Deus veio em nosso resgate, para que pudéssemos ser 
reconciliados com Ele. Não havia nada que pudéssemos fazer para nos reconciliar com Ele, mas Ele caminhou na 
nossa direção.Em Jesus, sua justiça foi satisfeita e nossos pecados foram perdoados, de modo que tudo o que 
precisamos fazer para sermos reconciliados com Deus é aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Pela fé em 
Cristo podemos ser reconciliados com Deus. 

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 

 

 


