
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Série: Igreja uma Ideia de Deus 
Estudo de Célula 
Mensagem 04 
Tema: Igreja – Pregando o Evangelho de Cristo 
 
Marcos 16:15 
E disse-lhes: “Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura” 
 
Introdução 
Chegamos ao final da série Igreja: Uma Ideia de 
Deus. 
Foi precioso ver o quanto fomos ampliados. 
Apreendemos que a Igreja não se refere apenas a 
uma pessoa. 
Aprendemos que somos um corpo, somos o corpo de 
Cristo. 
Aprendemos que a Igreja é um lugar para se 
pertencer. 
Aprendemos que não devemos deixar a nossa 
congregação. 
Aprendemos que Jesus amou a Igreja e que se 
entregou na cruz por ela. 
Aprendemos que é um lugar para compartilhar, 
ensinar, crescer e frutificar. 
Aprendemos que ser Igreja é Amar, Servir e 
Influenciar. 
Finalizando a série veremos sobre a última instrução 
de Jesus, enquanto estava ainda na terra:  
“Ide e pregai o Evangelho a toda criatura”  
 
1 - Como Igreja temos o mandamento de Pregar o 
Evangelho a todos 
 
Marcos 16:15 
E disse-lhes: “Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura” 
 
Não vai ser um anjo, ou outra criatura o mensageiro 
na proclamação do evangelho. 
Isso Jesus ordenou aos seus discípulos.  
A palavra Evangelho significa no Grego Boas novas. 
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Paulo nos ensina em Romanos 1:16 
“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o 
poder de Deus para a salvação de todo aquele que 
crê, primeiro do judeu e também do grego” 
 
Assim como você foi alcançado através de alguém, 
agora você é o agente para compartilhar as Boas 
Novas de Cristo. 
 
2 - A criação aguarda a revelação dos filhos de 
Deus. 
 
Romanos 8:19 a 22 
22 “A ardente expectativa da criação aguarda a 
revelação dos filhos de Deus.  
23 Pois a criação está sujeita à vaidade, não 
voluntariamente, mas por causa daquele que a 
sujeitou,  
24 na esperança de que a própria criação será 
redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade 
da glória dos filhos de Deus.  
25 Porque sabemos que toda a criação, a um só 
tempo, geme e suporta angústias até agora.” 
 
Há uma expectativa nos corações pela revelação dos 
filhos de Deus. 
Se revele, assuma a sua identidade. Assuma a sua 
chamada. 
 
3 - Simplesmente ouse convidar alguém para 
célula ou para ir à igreja 
Assim aconteceu a conversão de Cornélio e de toda 
a sua família 
 
Atos 10:24 
“No dia imediato chegaram a Cesaréia. Cornélio os 
estava esperando, tendo já convidado os seus 
parentes e amigos mais íntimos.” 
 
Cornélio convidou os seus parentes e amigos para 
ouvirem o Evangelho de Cristo através de Pedro. 
Convide seus amigos, seus parentes e aqueles que 
estão no seu dia a dia para estarem como você na 
célula ou na igreja. 
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Ore e jejue antes de convidar  
 
Atos 10:30 
“... há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, 
orando em minha casa...” 
 
Celebre em cada reunião na igreja ou na célula o que 
Jesus fez por você na cruz. 
 
Conclusão 
Quando Jesus esteve na terra, antes de voltar ao 
céu, deixou a última e mais importante instrução para 
nós a respeito de sermos sua Igreja, seu corpo, que 
foi a necessidade de pregarmos o Evangelho a todos. 
Não importa onde estivermos, sempre haverá alguém 
ao nosso redor que precisa conhecer Jesus. 
O desejo de anunciar Jesus a todos deve arder em 
nossos corações, amando aqueles que estão ao 
nosso redor, pois sabemos que passam por 
angústias e necessitam da paz que somente Jesus 
pode dar. 
Jesus é a ponte que nos conecta ao Pai. 
E nós como Igreja de Cristo somos a ponte que 
conecta as pessoas a Jesus. 
 
Para refletir 
Sempre existe alguém perto de você que necessita 
conhecer o Evangelho de Cristo. 
 
Para Aplicação 
Faça o que Cornélio fez: convide parentes e amigos 
Atos 10:24 para conhecerem o Evangelho de Cristo. 
 
Para Declarar 
Declaração de Fé 
Acredito na Igreja e na sua vocação!  
Acredito na importância de pertencer à congregação! 
Amo Jesus e amo a sua Igreja! 
Sou parte integral desse corpo, chamado corpo de 
Cristo que é sua Igreja! 
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