
 

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. 

Lucas 14:15-24 

Propósito: Este estudo já foi objeto de outra reflexão. Tem forte teor evangelístico. O líder de Célula 
precisa ter a sabedoria para ser enfático, sem ser agressivo. Pode gerar oportunidade para 
encorajamento a uma decisão por Cristo. 
 

• Está é mais uma das parábolas do reino de Deus. 
• Aponta para uma realidade futura, de domínio pleno e total do Senhor, para a qual todos nós precisamos 

nos preparar. 
• Jesus acabara de falar sobre a ressurreição dos justos 14:14. 
• A seguir fala sobre a parábola da Grande Ceia. 
• Esta parábola é uma ilustração de como podemos nos preparar para entrar no Reino de Deus.  
• Jesus anuncia não apenas o banquete futuro, mas também para o presente. 
• O banquete já está acontecendo, pois o evangelho já está alcançando pessoas de todos os níveis, 

culturas e condições econômicas. 
• O convite era feito com antecedência. 
• A palavra que melhor define este texto: Desculpas. 
• Todos apresentaram desculpas esfarrapadas e descabidas. 
• Ninguém compra um campo e só depois vai vê-lo. A terra estaria no mesmo lugar depois do 

banquete 
• Ninguém compra o gado sem antes saber como ele está. Qual o estado de saúde dos animais. 
• A desculpa de que havia casado e não poderia ir. É verdade que um recém-casado ficava isento de 

ir a guerra e viagens de negócios. Mas não havia qualquer argumento plausível que impedisse de ir a 
uma festa. 

• Todos foram insinceros. 
• O dono da festa decidiu então, convidar gente de todo o tipo, para que a casa se enchesse. 
• Quais são as principais desculpas que as pessoas apresentam para não entregarem a vida a Jesus? 

 
1. Sou muito ocupado. 

“... pois, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-
la-á. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o 
homem em troca da sua vida?”. Mateus 16:25-26. 
 

2. Mais tarde eu penso nisto. 
“(porque diz: no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri; eis aqui agora o tempo 
aceitável, eis aqui agora o dia da salvação”); II Coríntios. 6:2. 
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3. Eu sou um grande pecador. 

“Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”.   Lucas 19:10. 
 

4. Este negócio de ser crente não é para mim. 
“Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com 
todos”. Romanos 11:32. 
 

5. Tem gente errada nesta igreja. 
E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho?”.  Mateus 
7:3. 

6. Venho de uma tradição religiosa e isto não me permite mudar. 
“Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém; como dizes 
tu: Sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete 
pecado é escravo do pecado”. João 8:33-34. 
 

7. O que é que os outros vão dizer? 
“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu 
Pai, que está nos céus”. Mateus 10:32. 
 

8. Sinto muita vergonha. 
“Porque, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do homem, 
quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos”. Lucas 9:26. 
 
 
Conclusão. 

1. Você conhece pessoas que apresentam alguma dessas desculpas? 
2. Qual desculpa você acha mais perturbadora? 
3. Você já apresentou alguma dessas desculpas? 

 

 
 

  

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


