
O Deus misericordioso nunca desiste dos seres humanos. Nossos olhos 
n�o podem ser maus porque Deus � bom. Precisamos nos alegrar com a 
bondade de Deus, fazer a nossa parte com integridade e ser grato por tudo.

O importante n�o foi o sal�rio recebido, mas a alegria em ter 
trabalhado o dia inteiro na Vinha do Senhor. Quem entende a Gra�a de 
Deus, n�o olha para a recompensa, mas para o prazer do trabalho. 

O diabo j� colocou em seu cora��o uma murmura��o contra Deus? 
O que voc� fez?

A C�lula valoriza todos. Os novos disc�pulos s�o honrados assim como os 
antigos. Vemos nos novos disc�pulos o potencial para a lideran�a e 
auxiliamos em seu crescimento sempre com palavras de motiva��o e 
incentivo. Honre os disc�pulos antigos e valorize os disc�pulos novos. 
Tenha a vis�o de Deus. 

Conclusão:
Aprendemos neste Evangelho que Deus � soberano. (16) “os 

�ltimos ser�o primeiros, e os primeiros ser�o �ltimos, porque muitos s�o 
chamados, mas poucos escolhidos”. Que possamos valorizar a 
oportunidade de trabalhar na Obra de Deus, independente do sal�rio que 
um dia receberemos no c�u. 

Oração Final
Permite, � Senhor, que a tua cont�nua miseric�rdia purifique e defenda a 
tua Igreja; e, porquanto ela n�o pode continuar em seguran�a sem teu 
socorro, preserva-a sempre com teu aux�lio e bondade; por Jesus Cristo, 
nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� 
Deus, agora e sempre. Am�m.

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).
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Introdução:
O Evangelho de hoje fala da 

vinha, dos trabalhadores e do pagamento. Ensina-nos que Deus nunca 
desiste dos ser humano e sempre, n�o importa a hora, estar� chamando 
novas vidas para a sua vinha. O Deus misericordioso n�o faz acep��o de 
pessoas. Ele cumpre o que promete e exerce miseric�rdia para com todos. 
Nossa tarefa � valorizar mais o trabalho na vinha do que o sal�rio que um 
dia iremos receber. 

I. A Vinha do Senhor
O Senhor Jesus diz que (1) “o reino dos c�us � semelhante a um 

dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a 
sua vinha”.

Deus tem uma vinha. A vinha est� no mundo. Deus trabalha para 
salvar vidas, implantar a justi�a e ministrar a paz. A vontade do Senhor � a 
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salva��o do homem e da mulher. Todo o trabalho para implantar o Reino 
de Deus est� voltado para a salva��o do Esp�rito, Alma e Corpo. O 
Evangelho traz salva��o integral. 

Em sua vinha, Ele conta com trabalhadores. Como � Soberano e 
Todo-Poderoso, poderia fazer todo o trabalho sozinho, mas nos deu esta 
gra�a e privil�gio de podermos ajud�-lo.

O trabalho sempre ser� maior do que o n�mero de trabalhadores 
(Mt 9.37,38). Por isso Ele sempre precisar� de novas vidas se dispondo a 
servi-lo. 

A Igreja do Senhor � lugar de trabalho. S�o muitos minist�rios e 
atividades necessitando de trabalhadores. Precisamos implantar Grupos de 
Discipulado em muitas ruas e bairros, mas s�o poucos que est�o dispostos 
a trabalhar na Vinha do Senhor.

Nossa miss�o � continuar orando ao Pai para que vocacione mais 
trabalhadores. Que possamos falar como Isa�as (Is 6.8): “Eis-me aqui, 
envia-me a mim”.

Voc� j� trabalha na Vinha do Senhor? Como? 

A C�lula � lugar de trabalho. Nosso trabalho � convidar os amigos para vir 
� c�lula. Precisamos tamb�m nos colocar a disposi��o para multiplicar a 
nossa c�lula em um ano. Treine seu disc�pulo para que ele seja um l�der 
cheio do Esp�rito Santo. Sua c�lula s� ir� se multiplicar se voc� mentorear 
um l�der.  

II. O Convite aos trabalhadores
O dono da vinha contrata, pela madrugada, os trabalhadores e 

ajusta o sal�rio a um den�rio (uma moeda de prata) por dia.
Mas a vinha exige mais trabalhadores, e o dono sai convidando 

outras pessoas ao trabalho.  “A hora terceira (9 horas) encontrou pessoas 
desocupadas na pra�a e os convida a trabalhar. (4) e disse-lhes: Ide v�s 
tamb�m para a vinha, e vos darei o que for justo”. Eles foram. Ao meio dia 
e �s tr�s horas da tarde (hora sexta e hora nona) conseguiu mais 
trabalhadores. E finalmente �s cinco horas da tarde (hora und�cima), (6)
“encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que 
estivestes aqui desocupados o dia todo?” Eles respondem: (7) “Porque 
ningu�m nos contratou. Ent�o, lhes disse ele: Ide tamb�m v�s para a 
vinha”.

Deus est� sempre convidando vidas para trabalhar em sua vinha. 
Ele n�o desiste de n�s. Existem pessoas que trabalham na obra do Senhor 
desde a inf�ncia e adolesc�ncia. Outros t�m um encontro com Cristo em 
idade avan�ada, mas s�o convidados e honrados pelo Senhor. Quem � do 
Senhor nunca deixa de dar frutos (Salmo 92.14).

Nunca � tarde para come�ar a trabalhar na vinha do Senhor. 
Precisamos ouvir sua voz e aceitar o seu trabalho.

Voc� tem ouvido o convite do Senhor para trabalhar em sua vinha?
Voc� tem obedecido?

A C�lula chama todos para trabalhar. Uns s�o levantados como l�deres, 
outros como vice-l�der, outros como secret�rios. Outros s�o chamados 
como evangelistas para convidar as vidas.  Todos est�o sendo treinados 
para trabalhar e liderar uma c�lula. Treine seu disc�pulo para ser um 
grande ganhador de almas.

III. O Pagamento pelo Trabalho
O Evangelho diz que (8) “Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha 

ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o sal�rio, 
come�ando pelos �ltimos, indo at� aos primeiros”.

Os que come�aram a trabalhar �s 17 horas receberam um den�rio. 
Assim tamb�m os das 15, 12, e 9 horas. 

(10) “Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais; 
por�m tamb�m estes receberam um den�rio cada um”.

Isso provocou uma murmura��o contra o dono da vinha. Eles 
diziam (12): “Estes �ltimos trabalharam apenas uma hora; contudo, os 
igualaste a n�s, que suportamos a fadiga e o calor do dia”.

O dono da vinha n�o foi injusto. Ele responde (13): “Amigo, n�o te 
fa�o injusti�a; n�o combinaste comigo um den�rio”?

Ele � soberano para dar o que deseja a quem deseja (14,15): “Toma 
o que � teu e vai-te; pois quero dar a este �ltimo tanto quanto a ti.
Porventura, n�o me � l�cito fazer o que quero do que � meu? Ou s�o maus 
os teus olhos porque eu sou bom”?

Deus n�o faz acep��o de pessoas (Romanos 2.11).
Seja um minist�rio antigo, ou um novo minist�rio, se ambos 

trabalham em integridade, ambos ser�o honrados pelo Senhor. 


