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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

QUEBRA GELO

CÂNTICOS

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

ESTUDO

Tito 2:11-14















Qual o elemento de maior influência humana?
Não é a política, muito do poder político é determinado pelo poder militar.
Não é a riqueza; Não é a fama; É a religião.
Há na religião três ingredientes que têm uma capacidade inimaginável de
aprisionar e manipular uma pessoa: o Medo, a Culpa e a Ganancia.
O desafio do evangelho não é para fazer parte de uma religião, mas sim de
construir um relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo.
O que o evangelho de Jesus propõe é algo diferente. O evangelho da graça.
No fim da Idade Média e inicio da Idade Moderna surgia na Europa o
movimento conhecido como Reforma Protestante.
A faísca veio em 1517, ocasião em que a campanha das indulgências para a
basílica de São Pedro em Roma estava a todo vapor. Tetzel um padre
dominicano, pregava sobre as indulgências com grande exibicionismo: dizia
que cada vez que caia uma moeda na bolsa do frade, uma alma saia do
purgatório.
Como resultado em 31 de Outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge
Agostiniano, afixou na entrada do castelo de Wittemberg as 95 teses nas quais
refutada, de forma veemente, tal prática.
Como resultado da Reforma, surgia a máxima:
Sole fide; Sole Scriptura; Sola gratia; Solus Christus; Soli Deo Gloria.
Uma das doutrinas mais importantes de todo o Novo Testamento é a doutrina
da graça.
Embora tenha falado de forma abundante sobre pecado, o Apóstolo Paulo não
poupou ensinos sobre a graça de Deus revelada em Jesus Cristo.



O Evangelho da graça era predileto de Paulo. Atos 20:24.






A doutrina da graça é uma das mais importantes de toda a Bíblia.
Graça é diferente de misericórdia.
Misericórdia – é o que Deus não faz por nós, ainda que nós mereçamos.
Graça - É o que Deus faz por nós sem que nós mereçamos. É a capacidade
que só Deus tem de ver não apenas o que somos, mas também e
principalmente o que poderemos nos tornar.
Por meio de Cristo, Deus estabelece uma ponte entre Ele mesmo e nós, e isto
é graça.
É a capacidade que só Deus tem de renunciar ao castigo para os nossos
pecados e nos reconciliar com Ele.
Graça é perdão.
É pela graça que somos perdoados; é pela graça que somos libertos. É pela
graça que somos salvos. Efésios 2:8-9.
Não há qualquer mérito em nós que nos faça aceitáveis a Deus. Mas somos
aceitos pela graça.
Embora diferentes, garça e misericórdia estão juntas. São irmãs gêmeas.
Deus é Deus de graça e misericórdia.









Lições da graça


O apóstolo Paulo disse que a graça ensina. Quais são as lições que a graça
nos oferece?
1. A graça traz salvação ao pecador. 2:11.
 A graça se manifestou, isto é, ganhou forma.
 Jesus é a graça de Deus encarnada. É salvação para todos os que creem em
Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
2.




A graça transforma. 2:12
Algumas traduções usam o verbo em renunciar.
Renuncia é algo que só a graça pode gerar.
Ninguém consegue abandonar a impiedade e as paixões do mundo por sua
própria força. Só a graça de Deus para nos inspirar.

3. A graça inspira a viver de modo a agradar a Deus. 2:12
 É a graça de Deus que no inspira a viver de modo que agrade ao Senhor.
 O pior pecador, tocado pela graça, é transformado e busca, dia a dia, viver de
forma santa. Sua inspiração é a graça de Deus revelada em Jesus.
4.




A graça gera esperança de um futuro glorioso. 2:13
O crente tem esperança, e a graça de Deus constrói isso.
A esperança de que um dia nós estaremos com Ele.
A esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Ele disse que voltaria e sempre
cumpre o que promete.

Conclusão
Para reflexão:

Você já foi alcançado pela graça de Deus?
Veja o texto de Efésios 2:8-9 e converse sobre o fato de que ninguém é salvo por
boas obras.

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.

