
 

 

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. 

Mateus 10:1-20. 

Propósito: Mostrar que há um gigantesco desafio de compartilhar sobre Jesus com as pessoas. A 

resposta a este chamado implicará  na salvação de multidões, bem como na volta de Cristo. É tarefa de 

todos nós. 

 O desafio aqui lançado tem suas raízes no trecho anterior, quando o Senhor Jesus apresenta a 

realidade humana, para a qual a ação dos discípulos é indispensável e urgente. 

1. Jesus lhes deu autoridade. 

 Jesus chamou pessoas que poderiam ser consideradas improváveis.  

 Gente simples, pescadores. Alguns pescadores. 

 Exousia – É esta a palavra grega que aparece no texto: Privilégio, autoridade, direito adquirido, 

competência, capacidade. 

 Poder – É a faculdade de forçar ou coagir a fazer sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo 

que a pessoa preferisse não o fazer. 

 Autoridade – A habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de 

sua influência pessoal. O monge e o executivo. James C. Hunter. 

 Significa a disposição de fazer de boa vontade o que Ele pediu, porque Ele pediu. 

 O poder outorgado por Jesus afeta o mundo espiritual. 

 Nenhum poder humano é reconhecido no mundo espiritual, mas o poder que Jesus entregou aos 

discípulos ,sim. 

 

2. Jesus lhes deu uma missão. V. 5-6 
 A missão dada por Jesus aos discípulos não dizia respeito ao desafio de que eles deveriam ganhar o 

mundo. Ninguém ganha o mundo para Cristo sozinho.  
 Cada um precisa descobrir qual a sua área, a sua parte no desafio de ganhar pessoas para Cristo. 
 No caso dos discípulos eram “as ovelhas perdidas da casa de Israel”. 
 

3. Jesus lhes deu uma mensagem. V7 
 “Indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus”. 
 Curas e milagres eram apenas ilustrações para mostrar que, assim como Jesus fazia ao corpo, Ele podia 

fazer com a alma. 
 Significa que a possibilidade de ser salvo chegou por meio de Jesus. 
 
 
4. Jesus lhes deu confiança. V.9-10. 
 O que aqui está posto não significa a falta de planejamento e preparo no que diz respeito ao sustento de 

quem sai para pregar. 
 Jesus ensina que quem prega, deve depender de Deus para sustenta-lo.  
 Quando Deus chama o problema passa a ser Dele e o discípulo precisa confiar nisso. 
 

Jesus chama os discípulos. 
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5. Jesus lhes deu uma estratégia. V.11 
 Lucas fala do filho da paz. Luc.10:6 
 Em todo lugar há alguém digno, isto é, alguém de bem.  
 Pessoas de bem devem ser buscadas e elas estão espalhadas na sociedade. Em todo lugar haverá gente 

com o coração aberto pronto para receber a mensagem. 

 1. Gera oportunidade para cada pessoa participar significativamente na vida da igreja. 

 2. Alcança pessoas que nunca iriam numa “igreja de crente”. 

 3. Ambiente espontâneo e informal. 

 4. Oportunidade para todos servirem. 

 5. Motiva 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. 

6. Jesus lhes deu uma advertência. V16-18. 
 Parece algo suicida, uma ovelha no meio de lobos. 
 A única possibilidade de uma ovelha estar entre lobos e não ser afetada é quando o Supremo Pastor entra 

junto com ela.  
 A promessa de Mateus 28:20 aplica-se especialmente a essa realidade. 
 

7. Jesus lhes deu uma promessa. V 20. 
 Evangelizar é tarefa para todos nós, mas não pode e nem deve ser feita com as nossas próprias forças. 
 Jesus deixa absolutamente claro que é o Espírito Santo quem falará por nós. 
 

Conclusão. 

1. Você entende a necessidade de compartilhar Jesus com os outros? 

2. Quais as implicações disso para a volta de Cristo? Mateus 24:14 

3. O que você pode fazer para que muitas pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo? 

4. Que estratégias podemos utilizar para que Jesus seja conhecido? 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à vontade. 

Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

 

 

 


