
 

              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 

Atos 4:1-12 

Por toda a história, os homens buscam por um salvador, um redentor. Enquanto a maioria das 

religiões se baseia em conceitos filosóficos, o Evangelho trata da pessoa de Jesus Cristo, 

o Filho de Deus enviado para nos salvar. 

Quando falamos em salvação, estamos considerando a eternidade, a vida pós-morte, realidade 

que todos haveremos de experimentar, quer creiamos ou não. 

Esta vida é passageira e transitória. Tem início, meio e fim. A eternidade, porém, não tem meio, 

pois não tem fim, e é aqui, enquanto temos o fôlego de vida que escolhemos onde vamos 

passar a eternidade. 

Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, nos dar a certeza de eternidade com Deus, e foi 

essa a mensagem que a igreja cristã primitiva pregava com ardor. 

“O conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho. O conhecimento da 

própria miséria sem o conhecimento de Deus faz o desespero. O conhecimento de 

Jesus Cristo encontra-se no meio, porque nele encontramos Deus e nossa 

miséria”. Blaise Pascal séc. XVI. 

A resposta de Deus a busca do ser humano é Jesus Cristo. 

Da cruz Deus acena para todos nós dizendo-nos que, não importam os nossos pecados. Não 

importa o que tenhamos feito ou sido. Não importa onde tenhamos ido, na busca de 

realização.Deus nos diz que está disposto a nos perdoar, a nos receber. 

Não há outro caminho, alternativa, outra saída: Só Jesus Cristo.É fato que a igreja cristã deste 

início de século, tem-se mostrado vulnerável a todas as possibilidades de manifestações 

religiosas. Não há outra forma de nos firmarmos senão na Palavra de Deus. 

A mentira só sucumbe em face da verdade. A oração não desfaz a mentira. Só a exposição à 

verdade, que é a Palavra de Deus é capaz de desfazer o erro. 

Só Jesus Cristo salva 
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        Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, 
Criador dos céus e da terra; 
E em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor, 
Que foi concebido por obra do Espírito Santo, 
Nasceu da Virgem Maria, 
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu à mansão dos mortos, 
ressuscitou ao terceiro dia, 
subiu ao Céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, 
De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos; 

 
O Congresso de Laussane, realizado em Amsterdam em 1974, produziu algumas afirmações, 

concordadas por mais de 4.000 pregadores itinerantes, de todas as partes do mundo.   
A cerca da Pessoa de Jesus Cristo, assim se posicionou: 

 “Nós confessamos Jesus Cristo como Deus, nosso Senhor e Salvador, o qual está 
revelado na Bíblia, que é a infalível Palavra de Deus.” 

 

 O nome Jesus é o correspondente grego para o nome Hebraico Josué. Seu significado é 
Salvador.  

 O nome Cristo é o correspondente grego para a palavra hebraica Messias. Significando 
Ungido ou Sagrado. 

 Jesus é Salvador, é Ungido, mas também é Deus.  

 Por que Só Jesus Cristo Salva? 
 
1. Jesus teve a vida perfeita. 

 Nele não há pecado. Jesus Cristo era perfeitamente Deus, perfeitamente homem, porém 
sem pecado, embora houvesse a possibilidade de pecar. 

 Ninguém podia convencê-lo de pecado, pois nele não havia pecado algum. Porque não 
temos um sumo sacerdote que não possa compadecer- se das nossas 
fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 
Hebreus 4:15. 

 

2.Jesus tem poder inigualável. 

  Jesus é absolutamente poderoso. 

 Jesus tinha poder sobre as forças da natureza, sobre o mundo espiritual, sobre as 
doenças; sobre a morte. 

 Jesus fez cego ver, paralítico andar; mudo falar. 

 Seus milagres apontam para o fato de que Jesus Cristo é Senhor sobre toda a natureza. 
 

3. Jesus cumpriu as profecias. 

 Os profetas falaram sobre o lugar do seu nascimento; sobre a maneira da sua morte. 
Lucas 24:25-27. 

4.Jesus ressuscitou dentre os mortos. 

 Os fundadores de muitas das mais importantes religiões, nasceram, viveram, morreram e 
foram sepultados. É mesmo possível visitar seus túmulos, onde seus restos mortais 
descansam.  

 Budismo – Sidarta Gautama Buda, viveu 5 séculos antes de Cristo. Acredita-se que 

morreu com 80 anos. 

 Islamismo – Profeta Maomé morreu no ano 632 a.D. e seu túmulo está em Medina, na 

Arábia Saudita. Lugar mais importante depois de Meca para o Islã. 



 Judaísmo – Abraão viveu 19 séculos antes de Cristo. 

 Cristianismo. – Jesus Cristo, cujo suposto túmulo é visitado por milhares, na certeza de 

que seus restos mortais não podem ser encontrados. 

 Jesus Cristo ressuscitou. Visto por testemunhas que afirmaram de forma contundente 

que Ele está vivo. 

5. Jesus transforma vidas.  

A maior evidência do poder de Jesus está no fato de transformar uma vida. 

Esta é a prova testemunhal.  

São muitos e variados os exemplos de pessoas cujas as vidas forma transformadas por Jesus 

Cristo. 

Ninguém tem poder para mudar o coração humano. O que Jesus faz só ele pode fazer. 

Educação pode lapidar o homem egoísta, mas só Cristo pode mudar o coração do homem. 

 

Conclusão. 

1. Você compreende que só Jesus Cristo tem poder para salvar? 

2. Você crê que Jesus Cristo é o Salvador? 

3. Você já experimentou a salvação, por meio de uma entrega da sua vida a Cristo? 

 

 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! 

 

 

 


