
 
 
 

CÉLULA 39/2020 
 

 

QUEBRA GELO 

 
Existe alguém que você gostaria que se reconciliasse com Deus? 
No final da célula, vamos orar por essas vidas apresentadas. 
______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: MINISTROS DA RECONCILIAÇÃO 

II Coríntios 5:18-20 

 

Estamos vivendo tempo sobre a terra onde o mundo está em conflito. Pessoas brigadas consigo 

mesmas, gente dando cabo da própria vida todos os dias! Famílias divididas, amizades desfeitas! 

A intolerância, o ódio, o desprezo, a distância são marcas evidentes na humanidade, em especial 

da nossa geração. 

 

Tudo isso começou no Éden, quando o homem “brigou” com Deus. A partir daí, o mundo entrou 

em conflito. O Senhor poderia nos abandonar no caos que criamos, mas pelo muito amor com que 

nos amou, resolveu propor-nos uma reconciliação. 

 

A Cruz é a ponte construída para os homens voltarem à paz. Mas, como eles saberão? É aí que 

entra a igreja. Nós somos a resposta, ”Os ministros da reconciliação”, enviados por Deus para 

levar paz aonde existe guerra. 

 

Ministro significa: Personagem enviado por um chefe de um estado a uma alta confiança. (Deus 

nos enviou) 

Reconciliação significa: Restabelecer as boas relações com quem estava brigado. (somos 

escolhidos a restaurar a paz) 

 

1. FOMOS ALCANÇADOS POR DEUS 

II Coríntios 5:18a- A Bíblia diz que nós éramos “inimigos de Deus” e “filhos da ira” por causa do 

nosso pecado (ler Efésios 2:3 e Romanos 5:10). Mesmo assim, o Pai nos recebeu de volta, não 

levando em conta tudo o que fizemos e que feriu a sua santidade. Isso deve constranger o nosso 

coração. Jesus disse que “o que muito é perdoado, muito ama” (ler Lucas 7:47). Portanto, 

devemos nos sentir na obrigação de fazer aos outros aquilo que Deus fez conosco. 



2. FOMOS COMISSIONADOS POR DEUS. 

II Coríntios 5:18b - A reconciliação é um ministério, ou seja, um serviço que Deus nos deu. 

Quando nos recusamos a fazer este papel, estamos sendo infiéis, desobedecendo a um chamado 

de Deus para a nossa vida. O mandamento da ressurreição, conhecido como “a grande comissão” 

é que preguemos o evangelho a toda criatura – Ler Marcos 16:15-18. 

 

3. FOMOS CAPACITADOS POR DEUS 

II Coríntios 5:19 - Mais do que nos dar o ministério, o Senhor nos deu uma ferramenta poderosa 

para trazer de volta aqueles que estão desviados com caminho. Muitas vezes nos intimidamos por 

não saber o que dizer ou que argumentos usar para convencer as pessoas a voltar, mas 

precisamos agir por fé baseados no que a Bíblia diz: nós já temos a palavra da reconciliação! Na 

hora certa o Senhor nos dará a chave para falar ao coração das pessoas – Ler Salmos 81:10. 

 

4. FOMOS RESPALDADOS POR DEUS. 

II Coríntios 5:20a - Somos embaixadores da parte de Deus, ou seja, enviados não só com uma 

mensagem, mas com uma autoridade para quebrar as resistências malignas e restaurar a vida das 

pessoas. Se compreendermos o poder do nome de Jesus, pelo qual operamos, não haverá desafio 

ou resistência que nos intimide – Ler Lucas 10:19. 

 

5. FOMOS INSPIRADOS POR DEUS 

II Coríntios 5:20b - Precisamos cumprir o ministério com o coração, cheios de compaixão. O texto 

diz “como se Deus por nós rogasse”, ou seja, como se o Pai expressasse seu anseio por ter de 

volta seus filhos através da nossa vida. Isso significa que temos a missão de fazer com que os 

discípulos que se afastaram sintam que eles são muito importantes para Deus e também para nós 

– Ler I Timóteo 2:3-6. 

 

CONCLUSÃO – Conclua a reunião com um bom período de oração, e expressar que não há vida 

em nenhum outro lugar se não for em Cristo Jesus. “Ele é o caminho, a verdade e a vida”. 

_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 
 

 
Lucas 21:1-4 – Toda semente que semeamos na casa de Deus a de se multiplicar, para sua 
glória.
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COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 25/10 - Culto da Família as 9 e às 19h (uso obrigatório de máscara durante todo culto) 

- Dia 27/10 – 4º Dia da Campanha do Desatar às 19h30 

- Dia 21/11 - Congresso de Homens (na Igreja)  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 

- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo  

122:6 


