
	

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 Pedro 3:15 

Propósito: 
O presente estudo visa a aprofundar as convicções que dão base à nossa fé. 
Mais importante do que crer, é crer de forma certa, nas verdades certas. Este é um tempo em que a 
fé cristã vai ser colocada à prova. Precisamos estar preparados para dar a razão da esperança que 
há em nós. 

 
O que nós cremos? 
 

1. Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. 

• Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para 
corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e 
perfeitamente instruído para toda boa obra. II Timóteo 3:16-17. 
 

• A mensagem da Palavra de Deus toca o coração humano, independentemente de qualquer condição. 
Fala ao rico, ao pobre, as pessoas de todas as raças e culturas. 
 

Reflexão: A mensagem da Bíblia já tocou o seu coração? 
 

2. O homem é pecador e carece da graça de Deus. 

• Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados 
gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 
3:23-24. 

• Sem Cristo o homem está irremediavelmente perdido. 
• A natureza humana é essencialmente pecaminosa. 
• Capazes de atos de bondade, mas também de atos de maldade. 

 
Reflexão: Você compreende que todos nós somos pecadores? 
 

3. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. 

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai 
senão por mim. João 14:6 

Por que cremos  o que cremos? 
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E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, 
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. 

1Tm 2:5  Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, 
homem, o qual se deu si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de 
testemunho a seu tempo. I Tim. 2:5-6 
 

Reflexão: Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? 

4. Em Cristo somos feitos novas criaturas. 
• A mensagem do evangelho não vem para melhorar o homem, mas sim para fazê-lo nova criatura, 

isto é, o muda de dentro para fora. 
• Conversão não é melhoria do homem, é transformação do homem, pelo poder do Espírito Santo, 

mediante o sacrifício de Jesus na Cruz. 
• Jesus chama esta experiência de Novo Nascimento. 
• Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. João 3:7 

 
• Paulo diz: Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude 

alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. 
 

• Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; 
eis que tudo se fez novo. II Cor. 5:17 

 

Reflexão: Você já se tornou uma nova criatura? 
 

5. Há uma eternidade para a qual precisamos nos preparar. 
• Esta vida é passageira e precisamos nos preparar para a eternidade. 

Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os 
homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que 
com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou; e disso deu certeza 
a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17:30-31 
 
Portanto, assim te farei, ó Israel! E, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te 
encontrares com o teu Deus. Amós 4:12 
 
Reflexão: Você está preparado para se encontrar com Deus? 
 

Sugestões: 

Trabalhe as perguntas, desafiando, sem constranger, as pessoas a opinarem sobre as perguntas de 
reflexão. 

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. 

	


