
	

	

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.	

Mc	1.14,15	

Qual a melhor notícia que você já recebeu? Todos gostam de receber boas notícias:  

• “Crianças: não haverá aula”; “você vai receber um aumento”; “você foi aprovado no concurso”; 

“você foi selecionado para preencher uma vaga” 

Desde o início do ministério de Jesus, o grande objetivo sempre foi divulgar uma mensagem; uma boa 

notícia. É isso que significa a palavra “evangelho”, e era isso que Jesus pregava (v.14) 

• Mas antes de saber da boa notícia, precisamos ouvir a má notícia: 

 

è Má notícia: 
• Deus criou o mundo bom, mas o homem desobedeceu a Deus, e o pecado entrou no mundo, 

transformando todos os seres humanos em pecadores (Rm 3.23) 

• O pecado merece condenação (Rm 6.23) 

• O ser humano tentou de diversas maneiras caminhar na direção de Deus novamente, mas nada foi 

capar de apagar os pecados e efetuar a reconciliação com Deus: 

o Riquezas não podem apagar nossos pecados 

o Boas obras não podem apagar nossos pecados 

o Religião não pode apagar nossos pecados 

o Sacrifícios de animais não podem apagar nossos pecados 

• Nada que o ser humano fizer pode apagar os seus pecados 

• Ex.: Tv de R$25.000,00 quebrada na loja. Não há débito, parcelamento, boleto, carnê que pague 

 

è Boa notícia: 
• Deus fez aquilo que o ser humano não podia fazer: ele caminhou na direção do ser humano 

• Cristo se entregou para morrer na cruz e pagar por uma dívida que era sua: você é o pecador, e 

não Cristo 

• Ex.: Cristo se ofereceu para pagar pela tv que você quebrou 

Essa é a boa notícia que o evangelho traz: a dívida que você não poderia jamais pagar, Cristo pagou no 

seu lugar. No entanto, você precisa fazer algumas coisas para que essa boa notícia seja efetiva em você. 

1. Você precisa crer em Cristo (v.15) 
I. Fé é absolutamente fundamental para um relacionamento com Cristo. Você não se aproxima de 

Deus por causa de algum mérito seu. Você se aproxima de Deus por meio da fé no que Cristo 

fez 

• A bíblia toda mostra que o relacionamento com Deus funciona por meio da fé 

o Ef 2.8,9: Pela graça sois salvos...; Hb 11.6: Sem fé é impossível agradar a Deus...; Jo 1.12: 

A todos os que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus 
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• A forma de você aceitar o sacrifício de Jesus é por meio da fé 

II. Não é simplesmente dizer que acredita; é aceitar sinceramente no seu coração  

III. Remédio. Não basta dizer que crê que o remédio funciona. É necessário tomá-lo. 

• A prova de que você crê é que você toma o remédio 

IV. Para se tornar recebedor da boa notícia, você precisa crer em Jesus 

 

2. Você precisa se arrepender (v.15) 
I. A fé sincera não pode ser vista, mas produz sinais visíveis. O sinal visível que a fé produz é o 

arrependimento 

• Arrependimento é quando você percebe que tem vivido em caminhos que desagradam a Deus e 

então experimenta uma mudança. Há mudança exterior, mas esta não é a maior. A mudança maior 

acontece no coração  

o Arrependimento é quando a sua forma de pensar é transformada 

II. Não existe fé sem arrependimento. Não existe arrependimento sem fé. O arrependimento é o 

que mostra que você creu de fato 

III. Zaqueu: Porque creu em Jesus, estava disposto a mudar de vida 

IV. Para se tornar recebedor da boa notícia você precisa se arrepender no seu coração da sua 

forma de viver 

3. Saiba que a hora de decidir é agora (v.15) 
I. A boa notícia que Jesus veio trazer é urgente. Esta é a oportunidade que Deus te dá para 

receber a boa notícia 

II. A mensagem é urgente porque lida com a parte mais importante do ser humano: a parte que 

existirá para sempre, perto de Deus ou longe de Deus. É agora que a nossa eternidade é 

definida 

III. O ser humano é engraçado: se preocupa, briga e perde o sono por causa de coisas que não 

farão a menor diferença em 100 anos, mas não se preocupa com a única parte da sua vida que 

durará para sempre 

IV. A oportunidade que você tem de se arrepender e crer no evangelho é agora. Não deixe a 

oportunidade de receber a boa notícia de Jesus passar 

 

Se você ainda não creu em Jesus e se arrependeu sinceramente, a oportunidade que você tem de fazer 

isso é agora 

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. 

 


