
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: O Deus, cuja infal�vel provid�ncia ordena todas as coisas no c�u 
e na terra, com humildade te imploramos que de n�s afastes tudo o que nos 
possa causar dano e nos outorgues quanto nos seja proveitoso; mediante 
nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Esp�rito 
Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m.

16� Domingo Comum
Parábolas do Reino dos Céus

Mateus 13.24-43

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� fez um 

bolo e esqueceu algum 
ingrediente?

 Leitura Bíblica: Mateus 
13.24-43

Introdução:
Neste Evangelho Jesus cita tr�s par�bolas sobre o Reino dos C�us. 
A primeira par�bola (do Trigo e do Joio) demonstra a oposi��o que 

o Reino dos C�us sofre. A segunda par�bola (a semente de mostarda) fala 
do Reino de Deus que tem um in�cio pequeno, mas com o poder do 
crescimento. A terceira par�bola (o fermento) nos ensina sobre o poder 
que o Reino tem em transformar a sociedade e as fam�lias. 

I. O Reino dos Céus enfrenta oposição
O Evangelho de hoje inicia falando da par�bola do Trigo e do Joio. 

Um homem semeia boa semente no seu campo (24). A noite veio o 
inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se (25). Cresceu o 
trigo e o joio (26). Os servos ent�o  perguntam (28): “Queres que vamos e 
arranquemos o joio?”

O dono do campo diz: (29) “N�o! ...para que, ao separar o joio, n�o 
arranqueis tamb�m com ele o trigo”.
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Na colheita final, o joio ser� arrancado primeiro e queimado e 
depois o trigo ser� colhido e colocado no celeiro (30). 

Jesus explica que Ele semeou a boa semente (37). O campo � o 
mundo; a boa semente s�o os filhos do reino; o joio s�o os filhos do 
maligno (38). O inimigo que o semeou � o diabo; a ceifa � a consuma��o 
do s�culo, e os ceifeiros s�o os anjos. 

Jesus diz que os que praticam a iniquidade ter�o “choro e ranger de 
dentes”. Os justos, por usa vez, “resplandecer�o como o sol, no reino de 
seu Pai”.

Existem os filhos e filhas da luz, que lutam pelo Evangelho, pela 
paz e pela fraternidade. Mas existem tamb�m os filhos e filhas das trevas 
que, no meio do trigo, tentam se opor ao trabalho de Deus. 

N�s n�o temos condi��es nem discernimento para separar o trigo 
do joio. Antes precisamos aprender a conviver semeando luz em um 
mundo onde as pessoas semeiam trevas. O diabo semeou o joio para fazer 
oposi��o ao Reino dos C�us. 

Como o Reino pertence a Deus, nossa tarefa � continuar 
produzindo frutos aguardando o dia final onde seremos separados para a 
gl�ria de Deus (Ap 22.11).

Voc� tem enfrentado oposi��o?

A C�lula auxilia o trigo a continuar produzindo frutos.  

II. O Reino dos Céus começa pequeno
Jesus diz que (31,32) “O reino dos c�us � semelhante a um gr�o de 

mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo; o qual �, na 
verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, � maior do que as 
hortali�as, e se faz �rvore, de modo que as aves do c�u v�m aninhar-se nos 
seus ramos”.

O Reino de Deus come�a pequeno, mas quando cresce passa a ser 
o abrigo de muitos. Por isso n�o podemos desprezar os pequenos in�cios. 
Veja o exemplo de Bel�m: cidade desprezada e pequena que recebeu o 
nascimento do grande Rei (Mq 5.2).  

Esta par�bola fala sobre os pequenos sinais do reino de Deus. 
Muitas vezes ficamos desanimados porque o crescimento n�o aparece 
r�pido como desejamos. Mas devemos valorizar o in�cio do reino e n�o 
desprezar os pequenos esfor�os. O reino dos C�us sempre ir� crescer e nos 
surpreender. 

O importante n�o � o tamanho da semente, mas o potencial que ela
tem para fazer a vontade de Deus e crescer.

Em que �rea de sua vida o Reino dos C�us tem crescido mais?

Nossa C�lula � pequena, mas tem a semente de Deus com o potencial para 
crescer, se multiplicar e gerar muitas outras c�lulas, congrega��es e 
igrejas.

III. O Reino dos Céus transforma a sociedade
Jesus diz que (33) “O reino dos c�us � semelhante ao fermento que 

uma mulher tomou e escondeu em tr�s medidas de farinha, at� ficar tudo 
levedado”.

Quando somos portadores do Reino dos C�us, somos como 
fermento que leveda a massa. Muitas vezes sem sermos percebidos 
(escondidos), vamos transformando a sociedade com os valores de Deus. 

O Reino dos C�us em n�s transforma as situa��es dif�ceis em 
testemunhos de gra�a. Podemos ser, como fermento, instrumento de
transforma��o, e orar: “Senhor! Fazei de mim um instrumento da vossa 
paz. Onde houver �dio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu 
leve o perd�o. Onde houver disc�rdia, que eu leve a uni�o. Onde houver 
d�vidas, que eu leve a f�. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde 
houver desespero, que eu leve a esperan�a. Onde houver tristeza, que eu 
leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz” (Ora��o escrita no 
final do s�culo XIX).

Nossa tarefa � acreditar na un��o do Esp�rito Santo que est� 
presente em nossa vida e perseverar no caminho da santidade.

Voc� tem transformado a sociedade? Como?

A C�lula transforma a sociedade atrav�s das vidas transformadas.

Conclusão:
Vimos nestas par�bolas que o importante � participarmos do Reino 

dos C�us. Quando aceitamos a Jesus Cristo passamos a pertencer ao 
Reino. Nosso Rei � o Senhor Jesus. Nossa constitui��o � a B�blia Sagrada. 
Todo crente est� a servi�o do Reino dos C�us. Este reino come�a pequeno, 
cresce, enfrenta oposi��o, mas sempre � vencedor e compre a vontade do 
Pai. 


