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LIÇÃO 120 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS       
 

- QUEBRA GELO: Geralmente, qual é a sua primeira reação quando você sabe que algo deve ser          

                                feito?  Sugestão de respostas: Você se preocupa, age, não se importa, adia,etc. 
- ADORAÇÃO: (25) A Ele a Glória  

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: ATOS 4.12 

 

A BÍBLIA E AS RAZÕES PARA EVANGELIZAR  

Introdução  

Alguém disse: Um cristão sem missão é uma contradição por isto estamos intensificando o 

evangelismo pois sabemos que isto glorifica a Deus em João 15.8 diz: Nisto é glorificado meu Pai, 

que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos. Orar, visitar pessoas e convidá-las para a 

célula é o primeiro passo para ter novos membros e multiplicar a célula.   

Quais são as razões que a Bíblia nos dá para evangelizar?  (líder aguarde as respostas) 
 
1. A Ordem de Jesus  

Jesus foi direto e explícito na ordem em Marcos 16.15: “E disse-lhes: Ide por todo mundo e preguem 

o evangelho a todas as pessoas” e em Mateus 28.19-20, Ele disse: “Portanto, ide e façam discípulos 

de todas as nações...”.  

- A ordem de Marcos 16.15 é ir, sair da zona de conforto e anunciar Jesus Cristo. 

- Qual é a ordem de Mateus 28.19? Não é o ide e sim o fazer discípulos. Antes de fazer discípulos é 

preciso encontrar com os perdidos, orar, servi-los, pregar, ensinar e batizá-los. 

- Ao evangelizarmos que atitude importante estamos praticando? (A obediência a Jesus). 
 
2. A Necessidade do Homem  

O apóstolo Paulo ao escrever à igreja de Roma nos apresenta excelentes descrições quanto à 

necessidade que o homem tem do Evangelho. Vamos ler romanos 1.18 e 24 / 3. 23 e descobri-las. 

- (v.18) O homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus; - (v.24) O homem sem Cristo é escravo 

do pecado.  E (3.23) Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.   

Concluimos que o homem está desconectado de Deus, esta é mais uma razão para evangelizar.  
 
3. A Exclusividade do Evangelho  

Existem alguns textos bíblicos que falam sobre a exclusividade do Evangelho e mostram a 

centralidade de Jesus Cristo e que devemos evangelizar. 

- Em João 14.6 fala sobre exclusividade do Evangelho e de Jesus Cristo?    

- Em Atos 4.12 diz que não há salvação em nenhum outro nome; e 1ªTimóteo 2.5-6 diz que só existe 

um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus. 
 
4. A Glória de Deus  

Uma quarta razão que apresentamos para a evangelização é a glória de Deus. Todas as coisas tem 

sua origem, razão e propósito em Deus e em sua glória.  O texto de Romanos 11.36 diz: “Pois Dele, 

por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre! Amém” 
 
Conclusão 

A Bíblia nos dá a base e as razões para evangelizarmos. Em grupos de três ou mais pessoas 

durante 5 minutos, citem o que acontece conosco e com os perdidos quando evangelizamos e 

quando não evangelizamos. 
 
- APELO EVANGELÍSTICO: 

- MISSÕES MUNDIAIS: Pelos líderes de ministérios de missões parceiros da AMIR/IBREM. 

- A VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo. 
 

CÉLULAS DNA-IBREM -  Pr.Djalma Barroso  Org.  2017   (Fonte: Estudos de células IBC – Série Crescimento) 

 


