
Conclusão:
Jesus recebeu a Miss�o de ser o nosso Salvador e Senhor. O Pai , o 

Filho e o Esp�rito Santo trabalham para a nossa salva��o. Contudo, 
qualquer milagre de Deus em nossa vida ocorre mediante a aceita��o plena 
do seu convite pela f�. Quem aceita o convite de Jesus alcan�a a Salva��o. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 

Salva��o).

Oração: Onipotente e misericordioso Deus, fortalece-nos em tua 
miseric�rdia, em todas as adversidades, para que, tendo a disposi��o da 
mente e do corpo, realizemos com cora��es alegres tudo quanto pertence 
ao teu prop�sito. Por nosso Senhor Jesus Cristo que vive e reina contigo e 
com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m.

14� Domingo Comum
Eu sou Manso e Humilde de Coração 

Mateus 11.25-30

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� � uma pessoa 

mansa?
 Leitura Bíblica: Mateus 11.25-30

Introdução:
Jesus Cristo veio revelar Deus aos 

pequeninos, aos simples e humildes de 
cora��o. Ele tem todo o poder do Pai, por isso fez o convite para que os 
cansados e sobrecarregados fossem a Ele e recebessem a gra�a da 
Salva��o. O Evangelho de hoje fala da Miss�o do Senhor, seu Poder e seu 
Convite.

I. A Missão do Senhor 
Jesus veio para todos. � Deus encarnado para salvar todos. Por�m 

Ele teve um minist�rio muito espec�fico com as pessoas que desejavam 
conhecer a Deus, mesmo n�o tendo a capacidade dos intelectuais e o 
conhecimento dos religiosos.

Por isso o Senhor ora ao Pai dizendo (25, 26): "Gra�as te dou, � 
Pai, Senhor do c�u e da terra, porque ocultaste estas coisas aos s�bios e 
instru�dos e as revelaste aos pequeninos. Sim, � Pai, porque assim foi do 
teu agrado". 

O mist�rio de Cristo foi ocultado aos s�bios e instru�dos. Estes n�o 
tiveram a capacidade de entender a mensagem de Jesus, nem crer em seu 

PEQUENOS GRUPOS
Roteiro para Grupos Metodistas

06 a 12 de julho de 2014 - Ano III – Roteiro 128
Igreja Metodista na Vila Isabel – Igreja que Caminha no Discipulado

Oito Hábitos de um Líder Altamente Eficaz
1. Sonho,  2. Ora��o, 3.Convite, 4. Contato, 5. Preparo,

6. Comunh�o, 7. Mentoreamento, 8. Crescimento.



ministério. Mas os pequeninos (os não instruídos, os pobres, os carentes) 
tiveram a graça de conhecer e aceitar Jesus por revelação. 

Nós conhecemos o Senhor Jesus por revelação (I Coríntios 
1.26,27). 

Nossos instrumentos humanos não são suficientes para entender o 
plano da salvação se não houver uma revelação direta de Deus através do 
Espírito Santo. 

A Missão de Jesus foi revelar a graça do Pai aos pequeninos.
Quem são os pequeninos hoje? 

Nossa Célula precisa ser o instrumento de Deus para alcançar nossos 
amigos, vizinhos e parentes.

II. O Poder do Senhor
Jesus disse: (27) "Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém 

conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e 
aquele a quem o Filho o quiser revelar".

Jesus, como Deus encarnado, como o Filho de Deus, segunda 
pessoa da Trindade, recebeu tudo que era necessário para seu ministério e 
para a nossa salvação. Todo poder e autoridade estavam em suas mãos. 
Por isso Ele realizava curas, ressuscitava mortos, perdoava pecados e vivia 
situações de milagres (andar sobre as águas, ser transfigurado, multiplicar 
pães e peixes). 

O conhecimento de Jesus sobre o Pai era completo e perfeito.
Havia uma aliança em Unidade: "Ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e 
ninguém conhece o Pai". 

Este conhecimento é dado "aquele a quem o Filho o quiser 
revelar". Os apóstolos receberam esta revelação e escreveram o Novo 
Testamento.

Jesus continua exercendo o Seu poder através dos seus discípulos e 
discípulas (Mt 28.18; Mc 16.20). 

Hoje somos a mão e a voz de Deus para a salvação do mundo. 
Jesus, com todo o Poder, acompanha nossa missão e nos auxilia.

O que caracteriza um discípulos com poder?

Nossa Célula precisa manifestar o Poder de Deus.

III. O Convite do Senhor
A Missão do Senhor foi revelar o Pai aos pequeninos. Para cumprir 

sua missão o Pai lhe entregou todas as coisas. Por isso, com autoridade o 
Senhor faz o convite ao seu seguimento (28-30): "Vinde a mim, todos os 
que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós 
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu 
fardo é leve".

Este convite não é para todo mundo. É somente para as pessoas 
que estão "cansadas e sobrecarregadas"; pessoas que entendem que 
necessitam do Senhor Jesus. 

O convite está acompanhado de uma promessa: "e eu vos 
aliviarei". Jesus promete aliviar o cansaço e a sobrecarga do pecado, da 
maldição e da vida infeliz sem Deus. 

O convite também é para 
tomar o jugo e aprender com Ele.

Jugo é a peça de madeira que 
serve para emparelhar dois animais 
para o mesmo trabalho. 

Jugo significa andar em 
comunhão com Cristo. Jesus está 
dizendo: "Ande comigo"!

Quem anda com Jesus aprende. 
Ele diz: "Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração.

Nossos passos precisam seguir os passos de Jesus. Ele é o nosso 
modelo e o nosso Senhor. 

Quem anda com Jesus encontra descanso para a alma. Jesus não 
tem o fardo que o mundo tem. Ele diz: "Porque o meu jugo é suave, e o 
meu fardo é leve".

Andar com Cristo não é um peso, é um prazer. Quem tem Jesus 
tem liberdade, vida, prazer, paz interior e salvação. Verdadeiramente 
encontra descanso para a alma (Jo 14.27).

O que ocorre quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e 
Salvador?

A Célula precisa ser o convite de Jesus para os perdidos.


