
Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde 
cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão 
da igreja, conquistando, assim, a nossa geração através 

de células que se multiplicam uma vez ao ano, para a 
Glória de Deus. 

 

  
 
 
 
 
EDIFICAÇÃO PARA A CÉLULA – 31.03.2019 
 
TEMA:  “ NÃO DESISTA! NÃO DESÇA DA CRUZ”                                                            PR. SILVIO GALLI                                                                                                           
                                                                                                                                                  
 SUGESTÃO QUEBRA-GELO:  
Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? Só no ano passado circularam no Brasil 
nove milhões de novos exemplares.                                                                                                                          
Você conhece a Bíblia? Teste seus conhecimentos:  
Em quais línguas foi escrita a Bíblia:                                                                                           
(Hebraico/Aramaico/Grego) ou (Babilônico/Hebraico/Grego) ou (Fenício/Hebraico/Latim).   
Quem é o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia: (Moisés, Abraão ou Davi).   
Qual é o significado da palavra Gênesis: (Criação, Início ou Revelação).                                                                                                                                
  

LOUVOR/ADORAÇÃO:  “Foi na Cruz (André Valadão) Não seremos abalados (Nivea Soares).   
  
DIZIMOS/OFERTAS:  A Alegria de Dizimar e Ofertar  
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza,  nem por 
constrangimento; porque Deus ama ao que dá com alegria.” (II Coríntios 9:6)  
Razões porque Dizimamos e Ofertamos com Alegria:  

1. Porque fomos alcançados pela graça de Deus. (Romanos 5:17)  

2. Porque os céus estão abertos sobre aqueles que contribuem. (Malaquias 3:10)  

3. Porque todo o meu sustento vem do Senhor. (Deuteronômio 8:17-18)    

EDIFICAÇÃO:  Não desista! Não desça da Cruz!  (Mateus 27:38-40) 
  
Jesus estava pendurado na cruz:                                                                                                                   
Depois de ter sido vendido por um amigo.  Depois de ter sido traído por um discípulo.                        
Depois de ter sido julgado por um covarde. Depois que Ele  foi humilhado por religiosos maldosos. 
Depois de ter sido espancado por soldados sanguinários. 
Então Ele ouve a frase avassaladora : Se És filho de Deus, desça dai.  Mas Ele não desceu.  
1º - Por que Jesus não desceu da Cruz?  
 
PRIMEIRO – Ele não desceu porque Ele não estava ali para ter que provar nada para ninguém.  
Jesus estava na cruz como resultado do Seu amor e como consequência de uma vida íntegra, 
justa e imaculada. Ele não tinha que dar satisfação a ninguém.                                                                                       
Jesus nunca tentou provar quem Ele era. Sua vida sempre foi frutífera, em todo o tempo fazendo 
o bem. O reino de Deus não se prova. O reino de Deus se vive!                                                                         
Na fé não existe racionalização. A mensagem do evangelho não se racionaliza.  



SEGUNDA RAZÃO PORQUE JESUS NÃO DESCEU DA CRUZ – O Amor não desce de seu 
compromisso de amar.  (João 13:1)                                                                                                                                                    
Quem ama vai até o fim. O Deus que nós servimos não desiste de amar. Mesmo ferido pela 
desobediência dos seus.  
Se Jesus tivesse desistido da Cruz nós jamais saberíamos que o amor de Deus é fiel. 
 
TERCEIRA RAZÃO – Porque Ele sabia que se descesse da Cruz seria o triunfo do mal. (Cl.2:14.15) 
O triunfo seria de Pôncio Pilatos. Seria de uma cúpula religiosa que dominou o templo em Israel. 
Nós teríamos somente parte da sexta feira da Paixão e não teríamos o domingo da ressurreição. 
Contemplaríamos a vitória do inferno e a vergonha de Deus. Ele não triunfaria sobre a morte.  
 
2º - Porque você não deve desistir da Cruz.                                                                                             
Precisamos saber que a Cruz é mais do que um simbolismo cristão. A Cruz é um princípio de vida. 
Ao ponto de Jesus dizer: “ Aquele que quer ser meu discípulo tome a sua cruz e siga-me” (Lc.9.23) 
2.1 – Porque aqueles que amaram a Deus não desceram da Cruz.                                                                 
O Apóstolo Paulo não desceu da Cruz. (Gálatas 2:20/6:14)                                                                                 
O Apóstolo Pedro também não desceu da sua Cruz. Pelo contrário, diz a tradição, que quando ele 
foi condenado a cruz,  pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois disse:                               
“ Não sou digno de ser crucificado como meu Senhor.”                                                                                                       
Eles não desceram da cruz, porque a cruz tem significado do nosso compromisso que temos com 
valores que podem custar a nossa vida.  
2.2 – Porque se eu descesse da cruz as pessoas diriam que a minha conversão é fogo de palha. 
Quando nos convertemos entregamos a Deus o nosso coração. O coração é a centralidade da 
minha vida. Quando que entreguei meu coração a Deus, não o coração órgão.                            
Mas, estou entregando a Ele, minha identidade e a formação de meus valores. O rumo da minha 
vida.                                                                                                                                                                         
Porque quando entregamos nossa vida a Cristo, não tivemos uma experiência religiosa, mas sim, 
uma experiência de ressurreição.  
2.3 – Porque se eu desistisse da Cruz seria a pessoa mais ingrata do mundo.                                                                    
Tudo que tenho e sou devo a Deus. Jesus mudou minha história. Cobriu-me de misericórdia e 
amor. Porque posso dizer como o Apóstolo Paulo: “ Sou o que sou pela Graça de Deus.”   
2.4 – Porque se eu descesse da Cruz daria razão aos inimigos da fé.                                                           
Os inimigos da fé costumam dizer que nossa caminhada com Deus é uma fuga.                                       
Entre os séculos 19/20 três grandes críticos da fé se levantaram:  
Karl Marx considerado o pai da teoria comunista:  “A religião é o ópio do povo. É para acalmar 
as pessoas para que o mundo não se torne um pandemônio.”  
Nietzsche filósofo alemão: “ A religião é para as pessoas covardes que não tem coragem de 
enfrentar a vida e apelam para forças sobrenaturais.”   
Sigmund Freud considerado o pai da psicanálise: “A religião é uma projeção de gente que quer 
continuar viver infantilmente dependendo de um pai celestial.”  
 
Os que não descem da Cruz sabem que o que determina nossa fé, não é nossa capacidade de 
ganhar milagres, de afirmar a teologia e de ser firme na doutrina.  
O que determina nossa fé e a nossa capacidade de nos mantermos compromissados com os 
valores do Reino mesmo que a morte bater a nossa porta!  


