
 

 

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. 

Atos 13:1-12 

• Os 12 primeiros capítulos de Atos tratam do ministério de Pedro aos judeus, a partir daqui trata do ministério de Paulo 
aos gentios. O Novo Testamento nos apresenta uma lista significativa de igrejas. Algumas entristecem, outras inspiram. 

• A igreja de Antioquia certamente inspira. A Igreja de Antioquia é fruto da perseguição. 11:19. 
• Pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos em Antioquia. 11:26. 
• Aqui começa o comissionamento de Paulo em sua primeira de quatro Viagens Missionarias. O que acontece aqui, e 

no entorno da igreja de Antioquia, nos oferece as marcas de uma Igreja altamente inspiradora.  
• A igreja primitiva não era perfeita. Várias igrejas são apresentadas no NT. Algumas nos inspiram, outras nos servem 

de alerta. 
• Quais são as marcas na igreja em Antioquia que fazem dela uma Igreja que inspira? 

 
1. A igreja que inspira é aberta a pessoas. 

 
• A igreja precisa gostar de gente. Gente de todo tipo, caso contrário se tornará um gueto, um clube. 
• Ninguém entra. 
• É fascinante a heterogeneidade da igreja. 
• Diversidade étnica e cultural da igreja. 
• Barnabé – Judeu natural de Chipre. 
• Simeão – chamado Niger. Significa preto. Sugere-se que foi o mesmo que carregou a cruz. Lucas 23:26 
• Lúcio de Cirene- Norte da África 
• Manaém – Foi criado com Herodes Antipas, portanto com ligações com a aristocracia.  
• Saulo – Judeu com cidadania romana. 
• Quanto mais voltados para pessoas, mais nos tornamos inspiração. 

 
• Você tem seu olhar voltado para alcançar pessoas? 

 
2. A igreja que inspira é comprometida com o serviço. V.2 

 
• Enquanto serviam, o Senhor separou Saulo e Barnabé. 
• Deus se manifesta enquanto a igreja serve. 
• Se alguém deseja ver o poder de Deus se manifestar, deve servir. 
• Servir é a vocação do verdadeiro cristão. Servir é ser útil. É colocar-se à disposição para ser bênção na vida de outro. 
• Você tem servido a Deus com a sua vida? 

 
3. A igreja que inspira é comprometida em buscar a Deus.  

 
• Por 2 vezes se diz que jejuaram.  
• Jejuar é uma forma de dizer ao corpo que a comunhão com Deus é mais importante do que o alimento. É exercício 

espiritual. 

Antioquia – uma igreja que inspira. 
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• A igreja que aprende a andar de joelhos sempre triunfa. A igreja que se puser de joelhos diante de Deus, sempre estará 
em pé diante dos homens. 

• A igreja de joelhos avança mais do que correndo com seu próprio esforço. 

Você tem compromisso de buscar a Deus SEMPRE? 

4. A igreja que inspira é aberta à direção do Espírito Santo. V.2 
 

• Foi o Espírito Santo que deu a direção de quem deveria ser separado. 
• Devemos aprender a ouvir e discernir a voz do Espírito Santo em nosso coração. 
• Nenhum método, por mais empolgante que seja, substitui a ação do Espírito Santo. Na verdade, devemos fazer tudo 

com a direção do Espírito Santo, e fazer nada sem ela. 
 

• Você já aprendeu a conhecer a voz do Espírito Santo no seu coração? 
 

5. A igreja que inspira tem o olhar voltado para fora. V.4 
 
• O texto diz que eles foram enviados, e foram para a Selêucia, para Chipre e Salamina. Isto é Visão Missionária. 
• Visão missionária é ter o olhar voltado para fora. 
• Igreja missionaria não é somente aquela que envia pessoas para pregar em outros lugares, mas é também aquela 

que prega onde ela está. 
É aquela que tem plena consciência da sua missão, por isso missionária.  
 
Você tem preocupação em que outros conheçam Jesus? 
 

 
 

 

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! 


