
Conclusão:
O Reino dos C�us � um tesouro de grande valor. A pessoa que 

realmente o encontra, abandona tudo para ficar unicamente com Deus; 
coloca Deus em primeiro lugar. N�o est� mais preso a nenhum bem 
terreno. Seu verdadeiro tesouro � o c�u e as coisas de Deus.

Estes, que escolheram o Reino, s�o justificados pela gra�a. S�o os 
justos que ser�o separados no fim dos tempos para reinar com Cristo. 
Nossas escolhas e prioridades definir�o nossa situa��o na eternidade.

Por este motivo precisamos utilizar de todos os meios, antigos e 
novos, para propagar o Reino dos C�us e levar muitas vidas ao 
arrependimento e a salva��o em Cristo Jesus. 

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 Final:
� Senhor, de quem procede todo o bem, concede que, por tua santa 
inspira��o, cogitemos o que � bom, e por tua orienta��o misericordiosa o 
executemos. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo 
e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m.

17� Domingo Comum
O Valor do Reino dos Céus

Mt 13.44-52

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

encontrou, sem querer, alguma 
coisa valiosa?

 Leitura Bíblica: Mateus 13.44-
52

Introdução:
O Evangelho desta semana fala de quatro par�bolas sobre o valor 

do Reino dos C�us. As duas primeiras (tesouro oculto no Campo e a 
P�rola) falam de abdica��o pelo Reino dos C�us. A terceira par�bola (a 
pescaria) fala da separa��o que haver� no fim dos tempos e a �ltima (O 
Escriba) fala da sabedoria em utilizar os instrumentos antigos e novos na 
propaga��o do Evangelho.

I. Um tesouro de grande valor
Jesus diz (44) "O reino dos c�us � semelhante a um tesouro oculto 

no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, 
transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele 
campo (45) O reino dos c�us � tamb�m semelhante a um que negocia e 
procura boas p�rolas; (46) e, tendo achado uma p�rola de grande valor, 
vende tudo o que possui e a compra".
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Nas duas parábolas ocorrem três ações: A pessoa acha algo de 
grande valor (tesouro / pérola), vende tudo o que tem e compra.

O Reino dos Céus é algo que encontramos com o coração. Deus 
anuncia ao nosso coração o plano da salvação em Cristo Jesus. Através da 
pregação da Palavra de Deus temos acesso a este tesouro valioso.

Quando entendemos o Evangelho, descobrimos que este tesouro 
vale tudo. Para algumas pessoas, no entanto, ele é totalmente desprezado e 
ignorado.

Quem valoriza o Reino não mede esforços para possuí-lo: vende 
tudo o que tem. Isso significa um total comprometimento com o 
Evangelho de Cristo.

O Reino é dado mediante a graça de Deus. Quando somos 
alcançados pela graça, colocamos o Reino em primeiro lugar em nossa 
vida (Mt 6.33).

O que você tem feito pelo Reino de Deus?

A Célula nos auxilia a viver para o Reino de Deus. O Reino do Senhor é 
mais importante do que tudo. 

II. A Rede Lançada ao Mar
Jesus diz (47): "O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede 

que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. (48) E, quando já 
está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem 
os bons para os cestos e os ruins deitam fora. (49) Assim será na 
consumação do século: sairão os anjos, e separarão os maus dentre os 
justos, (50) e os lançarão na fornalha acesa; ali haverá choro e ranger de 
dentes.

O Reino dos Céus convida a todos ao arrependimento. Muitos 
aceitam o convide, participam do Reino, mas não demonstram frutos de 
arrependimento. Ainda vivem na prática do pecado.

Muitos são chamados, mas nem todos desejam viver a graça do 
Evangelho de Cristo (Mt 22.14).

Jesus deixa claro que haverá um dia quando irá separar a 
humanidade. 

Esta parábola é uma advertência e um consolo. Muitas vezes o 
justo é perseguido pelo ímpio. Outras vezes parece que a maldade está 
prevalecendo e não terá fim. 

Jesus garante que haverá um tempo chamado "consumação dos 
séculos", onde irá separar os que servem a Deus e vivem em justiça e os 
que praticam a iniquidade.

A diferença estar em aceitar Jesus como Senhor e salvador e viver 
de forma coerente com o Evangelho da graça.

Você tem sido um peixe bom ou um peixe ruim?

A Célula nos auxilia a sermos fiéis e justos pela graça. Na reunião da 
Célula crescemos e nos preparamos para o encontro com Cristo. 

III. O Escriba versado no Reino dos Céus
Jesus pergunta aos discípulos (51): "Entendestes todas estas coisas? 

Responderam-lhe: Sim! (52) Então, lhes disse: Por isso, todo escriba 
versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu 
depósito coisas novas e coisas velhas".

Jesus está falando do seu método de ensino utilizando parábolas e 
aplicando coisas espirituais mediante ilustrações.

Está também apontando para a necessidade de termos sabedoria em 
utilizarmos coisas novas e coisas velhas como instrumentos de anúncio do 
Reino dos Céus.

A história da igreja e sua tradição são importantes para 
localizarmos nossa raiz e entendermos nossos valores. As novas 
ferramentas e instrumentos são necessários na propagação do Evangelho 
da Graça e no alcance de vidas para Deus.

A Igreja não pode ficar estacionada no tradicionalismo nem perder 
sua identidade no modernismo. 

Precisamos de sabedoria para valorizar a tradição e utilizar as 
novas formas e expressões para comunicarmos a graça de Deus aos 
homens e mulheres. Deus está fazendo coisas novas e precisamos entender 
o mover de Deus para os nossos dias (Is 43.18,19). 

Você já viveu preso ao passado?

A Célula olha para trás e para frente. Vemos a caminhada da igreja do 
passado e nos animamos na fé e ao mesmo tempo, olhamos para frente e 
abraçamos os novos desafios de Deus e seu mover para a nossa geração. 


