
QUEBRA GELO 

CÂNTICOS 

 

 

                                              
            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. 
 

Gálatas 4:19-20 

• Na Bíblia a salvação é um ato, mas também um processo. 
• É um ato porque acontece no momento em que uma pessoa verdadeiramente entrega seu 

coração a Cristo. Quem crê é salvo. Joao 5:24 
• Mas também é um processo que passa por 4 etapas: 
• “De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha 

presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com 
temor e tremor”; Fil. 2:12. 

• Salvação como ato é conversão. 
• Salvação como processo é santificação. 
• Sem conversão não há santificação. 
• Sem santificação não há conversão. Hebreus 12:14 
• 1. Regeneração – acontece no ato da entrega da vida a Cristo. 
• 2. Justificação – Acontece no ato da entrega da vida a Cristo. 
• 3. Santificação – acontece após a conversão e só terminará quando encerrarmos nossa vida 

aqui na terra. 
• 4. Glorificação – é o glorioso encontro com o Senhor Jesus.  

 
• Podemos dizer que há três tipos de conversões:  
• Espiritual – a pessoa experimenta verdadeira transformação. 
• Psicológica- há uma leve e temporária mudança. 
• Social – fruto da compreensão equivocada de que o grupo religioso poderá trazer algum 

benefício pessoal. 
 

• O motivo da Carta de Paulo aos Gálatas diz respeito à refutação a mensagem ensinada 
pelos judeus convertidos a Cristo que acrescentavam a obediência a lei como parte 
necessária para a salvação. Isto anulava a suficiência de Cristo.  
 

• Não bastava crer em Cristo.”...pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo 
morreu em vão”. Gal.2:21 

Até que Cristo seja formado em vós 

Pr Celso Martinez 

01 de maio l a 06 de maio 

SERMÃO DE 23/04 manhã 

 

       
 

 

 

ESTUDO 

http://www.youtube.com.br/


• Há três possibilidades até que Cristo seja formado em nós: 
1. A possibilidade de retroceder.  

• Havia uma forte tendência de retrocesso ou retorno às suas convicções antigas e ao modo 
de agir anterior ao conhecimento do Evangelho. 4:9-11. 

• Quando nos convertemos, inicia-se o processo de construção da natureza de Cristo em nós. 
• Esse processo flui em velocidade diferente para cada um. Na verdade o que determina a 

velocidade da construção da natureza de Cristo em nós é a nossa disposição de obedecer. 
 
2. A possibilidade de viver a vida cristã sem compromisso. 

• Talvez seja essa a realidade da maioria das pessoas. 
• Estão mais para religiosos do que para discípulos. 

3. A possibilidade de viver a vida cristã de maneira séria e impactante. 

Como a natureza de Cristo é formada em nós? 

1. A natureza de Cristo é formada em nós com o tempo. 4:19 
• Não há atalho para que a natureza de Cristo seja construída em nós. Isso exige tempo. 
• Nem todos crescem espiritualmente na mesma velocidade. O crescimento espiritual é 

provocado e intencional, diferentemente do crescimento físico que é natural. 
 

2. A natureza de Cristo é formada em nós com cooperação. 
• A natureza de Cristo formada em nós tem um nome: maturidade. 
• Não é automático. É intencional. 
• É preciso querer crescer, decidir crescer e se esforçar para crescer. 

 
3. A natureza de Cristo é formada em nós por meio da exposição à Palavra. 

“ Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho”. Salmo 119:105 

“... pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com 
ações de graças; porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas”. I Tim. 4:4-5. 

 
4. A natureza de Cristo é formada em nós através da maneira como enfrentamos as 

tribulações. II Cor. 4:17 
• Nada potencializa mais o crescimento espiritual do que as tribulações e problemas da vida. 

Crescemos mais na tribulação do que na festa. 
• Na verdade, não é a tribulação em si que produz o crescimento, mas sim a maneira como 

nós a enfrentamos. 
 

5. A natureza de Cristo é formada em nós por meio dos nossos relacionamentos. 
• O evangelho só se torna prático quando o aplicamos na nossa vida e seus efeitos se 

manifestam nos relacionamentos com outros. 
• Conversão é uma experiência pessoal, com implicações sociais. 
•  Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia 

respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos?  
• Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.  
• Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 

entendimento e de todas as tuas forças.  
• Mar 12:31  E o segundo é este: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro 

mandamento maior do que esses. Marcos 12:28-30 
 



Conclusão 

Para reflexão: 

1. Você já teve um encontro pessoal com Cristo e tem experimentado crescimento espiritual? 
2. Qual ou quais as dificuldades que você tem enfrentado depois da sua decisão de seguir a 

Cristo? 
3. O que mais te toca no processo de conhecer a Cristo? 

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. 

 

 


