
	

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.	

Fil. 2:5-11 

• Esta é uma das mais claras passagens que falam do ministério de Cristo no Novo Testamento. Ou seja, 
ela aponta para Cristo de forma muito direta e clara. Retrata a encarnação de Cristo, até a Sua volta 
gloriosa. 

• Sabemos que há elementos da fé cristã que não podem ser compreendidos sob a perspectiva da lógica 
e da razão. A Bíblia é um livro de fé e embora encontremos muitos elementos de razão, sua essência 
precisa ser entendida sob a ótica da fé. 

• Com isso em mente, vamos ao texto. 
 

1. Jesus tem plena natureza de Deus. Fil. 2:6 
• A palavra aqui utilizada enfatiza a essência da natureza de uma pessoa. 
• Jesus tem o caráter essencial e imutável de Deus. 
• O texto aponta para a divindade de Cristo. Este sempre foi um tema de discussão teológica 
• Ário foi um sacerdote em Alexandria, que influenciado por pensamentos gregos, negava que o Filho de 

Deus fosse de natureza igual à do Pai. Para ele, Jesus era mais homem do que Deus. 
• No Concilio de Niceia em 325, foi definida a divindade de Cristo, como fundamento da fé cristã. 

(Concílios eram encontros realizados por líderes da igreja, com o propósito de definir alguma questão 
de ordem teológica e doutrinária). 

• Tomé o chamou de Senhor meu e Deus meu. João 20:28. 
• Ele é imutável: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Hebreus 13:8 
• Existia antes de começar o tempo:  
• “Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou”. 

Joao 8:58   
• “porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, 

sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele”. Col 1:16   
• “Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas;” Col. 1:17   
• “Disse-me ainda: está cumprido: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de 

graça lhe darei a beber da fonte da água da vida”. Apoc. 21:6 
 

2. Jesus tem a plena natureza humana. Fil.2:7 
• A teologia dá a isso o nome: União hipostática  
• Jesus tomou para si a plena natureza humana, sem jamais perder a natureza divina. 
•  Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e 

será o seu nome Emanuel. Isaias 7:14 (Emanuel – significa Deus conosco). 
• Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer- se das nossas fraquezas; porém 

um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. 
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3. Jesus enfrentou a cruz. Fil. 2:8 
• O cerne do evangelho, com sua encarnação e expiação, acha-se na cruz e na ressurreição. 
• Jesus veio ao mundo para morrer por nossos pecados e fazer por nós, o que nenhum de nós pode fazer 

por si mesmo. 
• Ele o fez por meio da Cruz. 
• “pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas 

transgressões; e nos encarregou da palavra da reconciliação”. II Cor. 5:19 
 

4. Jesus venceu a morte. 2:9 
• O ápice da fé cristã não é a cru, mas sim o túmulo vazio. 
• Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, 

segundo as Escrituras; que foi sepultado; que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras; 
que apareceu a Cefas, e depois aos doze; depois apareceu a mais de quinhentos irmãos duma vez, 
dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram;  

• depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos; e por derradeiro de todos apareceu também a 
mim, como a um abortivo. I Cor. 15:3-8 
 

5. Jesus diante de quem todos vão se curvar. Fil.2:9-11 
• Um dia todos hão de se curvar diante de Cristo e confessar que Ele é o Senhor. Esta é uma referência 

à volta de Jesus. 
• A volta de Cristo é mencionada em quase todos os livros do Novo Testamento. 
• Existem 318 referências nos 260 capítulos do Novo Testamento. 
• 20% do Novo Testamento tratam disso. 

Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.  
Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. 
E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver 
estejais vós também. João 14:1-3 
 
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, 
tomou pão; e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é partido  por vós; fazei isto 
em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é 
o novo pacto no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque 
todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice estareis anunciando a morte do Senhor, 
até que ele venha. I Cor. 11:23-26 
 

• A penúltima palavra da Bíblia é esta: Vem, Senhor Jesus. Apoc. 22:20. 
 

Conclusão: 

1. Você compreende que Jesus é o Deus encarnado? 
2. Você reconhece que Jesus é o Salvador do mundo? 
3. Você compreende que Jesus voltará? 
4. Você está preparado para a Sua volta? 

 

Deus abençoe todas as células! 

	

     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	


