
	

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.	

Mateus 16:24-26. 

• O desafio do evangelho não é para fazer parte de uma religião, mas sim desenvolver um 
relacionamento com o Senhor. 

• No evangelho de Mateus, pelo menos três vezes o Senhor Jesus convida pessoas para uma ação. 
• As duas primeiras referencias se apresentam como um convite incondicional, ou seja, Jesus não 

estabelece nenhuma condição para alguém segui-lo. 
• 1. Mateus 4:18-20 – Jesus está formando o colégio apostólico, isto é, compondo o corpo de 

apóstolos que estariam com Ele. 
• Mat 4:19  Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.  
• Mat 4:20  Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. 
• Os discípulos ouviram seu chamado e imediatamente o seguiram. Deixaram o que estavam fazendo 

e seguiram a Jesus. 
 

• 2. Mateus 11:28-30 – Jesus convida todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Também é um 
convite incondicional, não há nenhuma exigência ou pressuposto para segui-lo. 
 

• 3. Mateus 16:24-26 – Neste caso, o convite é condicional, ou seja, Jesus apresenta algumas 
condições para aqueles que desejam segui-lo. São exigências sérias e radicais.  

• O Senhor fala aos seus discípulos acerca do que estava prestes a lhe ocorrer, após esse aviso, lança 
um extraordinário desafio. O que aprendemos com o texto? 
 
1. Seguir a Cristo exige uma escolha. 

• Ninguém pode ser forçado a seguir a Cristo. Na verdade, tudo forçado não agrada a Deus. Ele lançou 
o desafio condicional, após afirmar o que lhe aconteceria em Jerusalém. 16:21. 

• Se alguém quiser – foi o que disse o Senhor Jesus. Isto é escolha.  
• Durante a nossa vida todos nós fazemos muitas escolhas. Algumas boas, outras nem tanto. Todas, 

porém, trazem suas consequências. Assim também em relação a Cristo. 
 
2. Seguir a Cristo exige renúncia. 

• Renunciar – é abrir mão de algo que nos parece bom, mas não agrada a Deus. 
• Há muitos que querem seguir a Cristo, mas não estão dispostos a abrir mão de algo que eles mesmos 

sabem que não agrada a Deus. 
• Não é possível amar a Deus e amar o que Deus odeia. 
• Veja o que a Bíblia diz: 
•  I João 2:15  Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o 

amor do Pai não está nele. 
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• Tiago 4:4  Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? 
Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 

• O desafio do evangelho não é para uma vida de facilidades, mas de obediência e renúncia, talvez 
por isso, muitos não conseguem segui-Lo. Ficam divididos entre dois desejos. 

• Renúncia é palavra forte. 
 
3. Seguir a Cristo exige disposição de enfrentamento de lutas. 

• Renunciar é abrir mão de algo, por amor ao Senhor.  
• Tomar a cruz – é abraçar algo que não seja agradável, também por amor ao Senhor. 
• Nos dias atuais isto pode ser exemplificado pelo fervor dos irmãos da Igreja Perseguida, que sofrem 

perseguição, prisão, sofrimento e até a morte por amor ao Senhor. 
• É verdade que nem sempre seguir a Cristo significa, necessariamente que sofreremos perseguição, 

especialmente no Brasil, onde há liberdade de religião.  
• Tomar a cruz representa a disposição de entregar-se a Cristo e segui-Lo até as ultimas 

consequências.  
• Veja o que Jesus disse:  
• Lucas 9:62  Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança mão do arado e olha para 

trás é apto para o reino de Deus. 
• A motivação que deve nos levar a atender o desafio condicional de Jesus é o fato de que há uma 

eternidade para a qual devemos nos preparar. 
• De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, ganhar para esta vida e perder 

para a eternidade. 

Conclusão: 

1. Você compreende que seguir a Cristo é uma escolha? 
2. Que dificuldades você imagina que as pessoas enfrentam para seguir a Cristo? 
3. Você já tomou a sua decisão pessoal de seguir a Cristo? 
4. Se ainda não, o que o impede de fazê-lo? 
 

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	

 

 

	


