
 

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 Coríntios 1:17-21. 

Propósito: O propósito deste estudo é apresentar a mensagem da cruz, que representa Jesus Cristo, com a 
mais extraordinária e fascinante mensagem capaz de mudar a vida de uma pessoa. O apostolo Paulo escreve 
à igreja de Corinto, localizada em uma cidade que por si só, representava um gigantesco desafio. 
 

• Corinto era cidade próspera.  
• Situada no istmo de mesmo nome, no sul da Grécia, Corinto era, no início do primeiro século, a cidade mais 

antiga, mais importante, mais rica, mais comercialmente próspera, mais populosa (250 mil habitantes) e mais 
obcecada por sexo da Europa Oriental. 

• Corinto era cidade atlética. Os jogos de atléticos de Corinto atraiam muitas pessoas. Só eram superados 
pelos jogos Olímpicos de Olímpia, na Grécia. 

• Corinto era uma cidade religiosa. Tinha um templo dedicado a Afrodite, deusa grega do amor. Contava com 
o serviço de cerca de 1000 sacerdotisas, chamadas prostitutas cultuais. Moravam no templo, e durante a 
noite desciam para a cidade a fim de oferecer seus corpos como ato religioso. 

• Corinto tornou-se cidade tão corrompida moralmente, que o seu próprio nome tornou-se sinônimo de 
depravação.  

• Corintianizar – representava imoralidade flagrante e libertinagem acompanhada de embriaguez. I Cor. 6:9-
10. 

• Não obstante essa realidade, lá nasceu uma igreja cristã durante a Segunda Viagem Missionária de Paulo. 
Atos 18. 

• Começa na casa de Tito Justo. Crispo, líder da sinagoga, se converte, é batizado. Assim começa uma igreja 
no ambiente mais improvável. 

• O foco principal do ministério de Paulo não era o batizar, mas sim evangelizar. 
• O apostolo fala sobre o batismo. Batismo é um ato público de fé em Jesus. É um testemunho de que a pessoa 

se tornou nova criatura. Precisa ser precedido de fé. Não é sentimento, é obediência. Quem crê, deve 
manifestar a primeira expressão de obediência através do batismo.  
 

• A cruz era um doloroso e vergonhoso instrumento de morte. Somente as pessoas mais desprezíveis eram 
mortas na cruz. Com a morte de Jesus, tornou-se símbolo universal do Cristianismo. 

• O ponto central do Evangelho cristão, com sua encarnação e expiação, acha-se na cruz e na ressurreição. 
• Jesus nasceu para morrer e fez pelo homem o que este não pode fazer por si próprio.  
• O que aconteceu na cruz é a mensagem de esperança única para o ser humano perdido. 
• Nela encontramos a justiça de Deus em plena satisfação, a misericórdia estendida ao pecador, o amor de Deus 

cobrindo as necessidades, o poder divino para as emergências. Nela encontramos força bastante para 
transformar a natureza humana, transformar o mundo. 

• A cruz sempre ocupou destaque na mensagem da igreja cristã. 
• Um dos mais antigos credos da igreja cristã diz: 

 
• A palavra da cruz diz respeito ao que a cruz representa. Ela é a maior expressão do amor de Deus por nós. 
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• Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 
Romanos 5:8. 

• Foi mais do que a morte de um mártir, mais do que um exemplo de oferecimento da Sua vida por seus 
semelhantes. 

• O sacrifício foi aquele que Deus indicara e ordenara como único sacrifício pelo pecado. 

• Isaias 53:6  Todos nós andamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu 
caminho, mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.  

• Isaias 53:10  Todavia, ao SENHOR agradou o moê-lo, fazendo- o enfermar;  
 

1. A palavra da cruz é loucura. 1:18. 
• Loucura – traduz a palavra da “débil mental” é derivada. 
• Para aquele que não conhece o evangelho, a mensagem da cruz é loucura. Não podemos explicar o que só 

pode ser entendido por meio da fé.  
• Há muitos que zombam dos crentes, acham-nos loucos e insanos e escarnecem de todas as formas.  
• 1Co 2:14  Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe 

parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.  
 

• Você conhece pessoas que zombam do Evangelho? 
• Na verdade, devemos amar e orar por estas pessoas, para que um dia cheguem ao conhecimento da 

verdade e sejam salvas. 
 

2. A palavra da cruz é poder. 1:18. 
• A palavra que traduz poder é a mesma que dá origem a palavra dinamite. Significa Poder intrínseco, poder 

inerente. 
• O evangelho é o poder de Deus que atua de modo a mudar a vida de uma pessoa de uma forma que ela não 

consegue compreender. 
• É o poder que mudou a vida do apóstolo Paulo. 
• Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os 

homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.  
• Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira 

perseguia a igreja de Deus e a assolava. E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da 
minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a 
Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu 
Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei 
a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei 
outra vez a Damasco.  

• Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias.  
• E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor.  
• Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto.  
• Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, 

que estavam em Cristo; mas somente tinham ouvido dizer: Aquele que já nos perseguiu anuncia, 
agora, a fé que, antes, destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas 1:11-24 

 
• Você conhece alguém que teve sua vida mudada pelo poder do Evangelho? 

 
3. A palavra da cruz é salvação. 1:21 
• Evangelho significa boa notícia. É a boa notícia de que há salvação para o pecador. 
• Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, e a palavra da cruz aponta para esta verdade. 
• Ninguém é obrigado a crer nesta mensagem, no entanto, crer ou não, define nossa eternidade. 
• Crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar e entregar a vida a Ele, define nossa eternidade com Deus. 
• Você já entregou sua vida a Cristo? 

 

Sugestões:     Lembre-se de que não é para o facilitador falar o tempo todo. Provoque o debate sobre os versículos 
bíblicos, pois isto serve para aprofundar o estudo. 

 


