
	

	

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. 

I Timóteo 1:1-17. 

• Do ponto de vista humano, Paulo era o homem mais improvável, assim como Levi, de quem falamos na semana 
passada. 

• Improvável quanto a sua conversão a Jesus, improvável quanto ao seu chamado para ser pastor e líder do povo 
de Deus. Homem que Deus usou para expandir o evangelho, e levar muitas pessoas a Cristo. 

• Improvável quanto a tudo que se tornou. 
• Mas a grande verdade é que o evangelho atua na dimensão da improbabilidade, isto é, o que não podemos 

imaginar, o evangelho faz no coração de uma pessoa. 
• O evangelho não trabalha na perspectiva da lógica, do imaginável, do previsível. 
• Ele tem a capacidade de mudar quem não imaginamos que seria capaz de ser mudado. Ele transforma quem 

jamais poderíamos imaginar ser transformado. 
• Paulo é um exemplo claro dessa verdade. 
• Paulo foi testemunha e teve parte no martírio de Estevão. Atos 8:1-3. 
• Não que fosse um criminoso, mas movido por questões religiosas, ele assistiu e consentiu na morte de Estevão. 

Ele mesmo dá o seu testemunho. 
• I Co_15:9 Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a 

igreja de Deus. 
  

• Filipenses 3:6 quanto ao zelo, persegui a igreja; quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível.  
 

• Paulo era o protótipo de muitos tipos, isto é, o primeiro de muitos tipos. O modelo de muitos que, movidos pelo 
desconhecimento e pela ignorância, se opõem ao evangelho, mas na verdade, o evangelho não recua em face de 
oposição.  
 

• Na verdade, ele avança mesmo em meio a mais dura oposição.  
• Neste texto o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo. É a palavra de um homem experiente, 

que testemunha do que Deus fez com ele, e estava fazendo através dele. 
 

• O efeito do evangelho na vida de Paulo: 
 

1. O evangelho o salvou. 1:15-16. 
• Nestes versículos, Paulo resume o que significa a vinda de Jesus ao mundo. Ele veio para salvar os pecadores, 

dos quais Paulo se via o principal. 
• Ao mesmo tempo em que reconhecia a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Misericórdia é o que Deus não faz 

por nós, ainda que mereçamos. Paulo merecia o pior, mas Deus fez o melhor. 
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2. O evangelho o transformou. 1:13 

• O evangelho não faz maquiagem, ou seja, não embeleza um cadáver, mas sim dá vida ao que estava morto. O 
evangelho não vem para melhorar a pessoa, ainda que quem segue a Cristo fique melhor. O evangelho vem 
para transformar o homem. Isto é mudança interior que se reflete no exterior. 
 

 3.     O evangelho o vocacionou. 1:12 

• Se Paulo era improvável para ser servo de Cristo, mais ainda para ser ministro de Cristo. 
• Isto nos ensina que Deus não chama os capacitados, mas capacita aos que Ele chama. No texto ele expressa 

sua gratidão por ter sido chamado para o ministério que é do Senhor. 

Conclusão. 

1. Você compreende que Deus chama pessoas improváveis? 
2. Você conhece alguém que era improvável, e foi alcançado pela graça de Deus? 
3. Como você aplica as verdades do texto à sua própria vida? 

	

DISCIPULAR	E	CUIDAR	BEM	DAS	PESSOAS 

Líder,	certifique-se	de	que	todas	as	pessoas	de	sua	célula	estão	sendo	discipuladas.		

Deixe	os	visitantes	bem	confortáveis.	Distribua	tarefas	a	todos	os	membros.	Cada	pessoa	é	muito	importante	e	

necessária.	

	


