
  

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. 

Jo 3.1-18, 36 

Objetivo: Esclarecer o caminho para o Reino de Deus, levando os ouvintes a se submeterem a 
Ele em obediência 

Introdução: Por causa do GPS, viajar hoje é muito fácil. Não precisamos nos preocupar com 

radares ou com placas indicativas porque o WAZE mostra tudo. Há alguns anos, no 

entanto, era diferente. Havia a necessidade de usar um mapa (Guia 4Rodas), 

constantemente parar para pedir informações e prestar muita atenção nas placas. Se 

você queria chegar ao seu destino com segurança, você precisava olhar para as placas 

indicando as saídas necessárias. 

Transição: Na jornada até o Reino de Deus encontramos pelo menos 3 placas indicativas que nos 

ajudam a seguir no caminho correto e chegar com segurança ao nosso destino 

1. Para chegar ao reino de Deus é necessário nascer de novo (v.3) 

• Nicodemus era um dos líderes religiosos e políticos da época (v.1). Ele procurou Jesus 

na calada da noite e, de um jeito disfarçado, perguntou a respeito do caminho para o 

Reino de Deus (v.2). Jesus logo entendeu a pergunta e respondeu o que Nicodemus 

estava perguntando (v.3) 

“Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo” 

• Para vermos o Reino de Deus precisamos nascer de novo porque nossa natureza é 

manchada pelo pecado desde o nosso nascimento. Nascemos pecadores.  

“Eu nasci em iniquidade, e minha mãe me concebeu em pecado” Sl 51.5. Por isso 

ninguém precisa ensinar uma criança a desobedecer ou mentir  
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• Como somos pecadores, não há nada que possamos fazer para apagar nossos pecados. 

Boas obras, ir à igreja ou outros lugares sagrados, pagar promessa ou ser uma boa pessoa 

não podem apagar o nosso pecado. A única forma de ter acesso ao reino de Deus é 

nascendo de novo; recebendo uma nova vida 

➔ Para chegar ao reino de Deus é necessário nascer de novo. Não há outra forma 

2. Para nascer de novo é necessário crer em Jesus (v.16) 

• A ideia pode parecer absurda. Como é possível alguém nascer de novo? Nicodemus 

também não entendeu (v.4), mas Jesus explicou que o novo nascimento não é 

humano, da carne. O novo nascimento é do Espírito, efetuado por Deus (vv.5,6). É ele 

quem nos faz nascer de novo. 

• O nascimento espiritual é em alguns aspectos diferente do nascimento natural. Para 

nascermos neste mundo, não tivemos participação nenhuma. Para nascermos do 

Espírito precisamos crer em Jesus. Somente por meio da fé em Jesus você chegará ao 

seu destino – o Reino de Deus 

➔ Para nascer de novo e chegar ao Reino de Deus é necessário crer em Jesus 

 

➔ A grande pergunta: o que significa crer em Jesus? Eu quero chegar no Reino de Deus. 

Como eu faço para crer? O que é crer? 

➔ Como eu sei se eu creio em Jesus? 

3. Crer em Jesus significa obedecê-lo (v. 36) 

• O oposto do Reino de Deus é o reino das trevas; da vida eterna, a condenação eterna 

e ira de Deus. O oposto da fé não é a dúvida. É a desobediência. Fé não é sentimento, 

não é intuição, não é sensação, não é arrepio, não é emoção. Fé é um dom de Deus 

que muda nosso interior e se manifesta como uma atitude. A prova de que você crê é 

a sua decisão de obedecer à palavra de Deus. 

• É como um remédio para dor de cabeça: não adianta você dizer que acredita na 

eficácia do medicamento se você não toma 

➔ Se você crê em Jesus, você o obedece; se você não o obedece é porque ainda não creu 

para a vida 



Conclusão: 

Você crê em Jesus? Já decidiu firmemente viver para obedecê-lo? 

• OBS. PODEROSO LÍDER, PEÇA AS PESSOAS PARA PARTICIPAREM DA LEITURA BÍBLICA, 
MOSTRANDO-LHES COM ANTECEDÊNCIA O TEXTO, E NÃO CONSTRANGENDO NENHUM VISITANTE 
OU PESSOA TÍMIDA. 


