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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 essa parte.
ESTUDO

Mateus 28:16-20



Perguntas básicas: o que você estaria disposto a fazer para salvar uma vida?
O que você estaria disposto a fazer para salvar essa vida se fosse o seu filho?



Este texto é conhecido como A Grande Comissão, ou seja, a ordem dada pelo Senhor
Jesus Cristo de fazer discípulos de todas as nações.
Esta é seguramente a segunda ordem mais importante que o Senhor Jesus deixou para
ser cumprida por seus discípulos.
A primeira ordem foi o mandamento do amor. Marcos 12:28-34; João 13:34-35.
Fala da evidência do verdadeiro seguidor de Jesus: o amor uns pelos outros.
A segunda ordem é de fazer discípulos de todas as nações.
Da obediência a esta ordem depende a salvação de multidões. Depende a eternidade de
multidões. Depende a salvação ou perdição de multidões.
Depende também o tempo da volta de Jesus.
Não obedecê-la é pecado grave cujos efeitos definem a eternidade do homem.
A ordem foi dada e precisa ser cumprida.
Quais as perguntas que podemos fazer ao texto para nosso entendimento e
crescimento?











1. Qual é a ordem dada?
 Fazer discípulos de todas as nações.
 Fazer discípulo não é fazer membro da igreja. Talvez nem todos os membros de uma
igreja sejam sequer convertidos.
 Fazer discípulo é levar uma pessoa ao conhecimento de Cristo, mas mais do que isso,
ajudá-la a se parecer com Cristo no seu estilo de vida.



Neste mundo vazio de valores de Cristo, o desafio é mais do urgente e precisa ser
obedecido logo.

2. Quem deu a ordem?
 Foi Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra.
 É o Senhor da igreja quem deu a ordem a sua igreja, e nada justifica não cumpri-la. Na
verdade, obedecê-la demonstra nossa real ligação com Ele.
 “Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando”. João 15:14
3.











Por que cumprir a ordem de Jesus?
Há pelo menos três motivos que devem nos levar a cumprir esta ordem:
1. Porque foi Jesus quem a deu.
2. Porque essa é a missão da igreja.
3. Porque as pessoas estão caminhando para o inferno.
Tudo na vida de um discípulo deve ser e visar a cumprir este objetivo.
Nossa agenda, nosso orçamento, nossos bens, nossas ações e tudo mais deve ser
voltado para cumprir essa ordem.
Jesus disse que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido (Lucas 19:10) e essa
tarefa está depositada sobre cada um de nós. Desde o primeiro momento que uma
pessoa é alcançada por Jesus, passa a fazer parte desse desafio e está debaixo
deste mandamento.
Paulo tinha isso como objetivo muito claro.
“Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos,
para por todos os meios chegar a salvar alguns”. I Cor. 9:22.

4. Onde cumprir a ordem?
 O mundo é o nosso campo.
 Nós devemos ganhar pessoas do nosso bairro, nossa cidade, nosso Estado, nosso país
e no mundo.
 Significa que em todos os lugares a ordem precisa ser executada.
 Escola, trabalho, comércio, faculdade, etc.
 Mais do que falar de Cristo, precisamos viver Cristo cada dia, pois o nosso testemunho
de vida fala mais do que nossas palavras, mas não podemos deixar de falar.
“Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão
aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram falar? e
como ouvirão, se não há quem pregue?” Romanos 10:13-14.
5. Como cumprir essa ordem?
 Há várias maneiras de se cumprir essa ordem, e observando o Novo Testamento,
descobrimos as estratégias mais eficazes para o cumprimento dessa ordem.
 1. Testemunho pessoal.
 2. Testemunho em dupla. Grupo de Evangelismo ou GE. Quando nos reunimos com
duas ou três pessoas não é célula, mas sim um grupo de evangelismo.
 Depois disso designou o Senhor outros setenta, e os enviou adiante de si, de dois
em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas 10:1.



3. Testemunho coletivo. A reunião no templo. Atos 2:46




4. Testemunho através da reunião doméstica. Atos 8:1-3
O modo mais eficaz que permitiu a igreja avançar em tempos de intensa perseguição foi
a dinâmica da reunião doméstica.
 Por que a reunião doméstica é a forma mais eficaz de ganhar pessoas para Cristo?
1. Facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais e materiais.
2. Alcança pessoas que nunca iriam numa “igreja de crente”.
3. Oferece um ambiente espontâneo e informal.
4. Cria oportunidade para todos servirem.
5. Provoca motivação para ganhar pessoas para Cristo.
6. É o melhor ambiente para consolidação dos novos convertidos.
7. Coloca o ministério na mão do povo.
8. “Fecha” a porta de trás da igreja.
9. Garante que todos serão cuidados.
10. É a melhor maneira para a igreja crescer. Cresce pela multiplicação e não pela adição.
11. É extraordinária ferramenta para mobilização.
12. Gera oportunidade para atrair pessoas afastadas.
13. Todos podem ser grandemente usados por Deus para ganhar almas e cuidar bem
delas.
14. É extraordinária estratégia de pescar com rede e ganhar multidões para Cristo, assim
apressando a Sua volta.
Conclusão Para Reflexão:
1. Você entende que a ordem é vital?
2. Você está disposto a obedecer a ordem de Jesus?
3. Como você pretende obedecer a ordem de Jesus?
Obs.
Amado Líder de Célula:
1. O estudo da célula NÃO PODE SER DEIXADO DE LADO.
2. Por favor, não é permitido que outro assunto seja ministrado na célula, que não
aquele distribuído pela igreja.
3. Se houver necessidade de meditar sobre outro assunto em ocasiões especiais,
obtenha a autorização do seu Supervisor, que falará com o pastor.
4. Observe para que ninguém monopolize a palavra.
5. Orações longas são para momentos devocionais em casa. Na reunião publica as
orações devem ser curtas e objetivas.
Ore, jejue, clame ao Senhor para lhe dar autoridade na ministração.
Obs.
Querido facilitador, a célula deve ser desafiada a participar. Um sintoma de uma célula
funcionando bem é quando todos estão procurando dar sua contribuição ao estudo.
Provoque o debate, a participação, tendo cuidado para não monopolizar a palavra e
não permitir, em amor, que alguém o faça.

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua
célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade. Instrua os membros
da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. Distribua tarefas a
todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir); Levar um quebra
gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar visitantes; Orar
durante a semana pela célula; Organizar os eventos da célula (como comemoração de
aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) .
EVANGELISMO – Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de
convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.
Exclusivo para o líder de célula:
Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para que
lha conceda, ao menos tenha paixão.
Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do que
você diz é verdade para você.

