
Oração Final: Concede-nos, Senhor, te rogamos, a gra�a de pensar e 
executar sempre o que � justo e bom, para que n�s, que sem ti nada 
podemos, por ti nos tornemos capazes de viver conforme a tua vontade; 
mediante nosso Senhor Jesus Cristo, 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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O Valor do Arrependimento

Mateus 21.28-31

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

r�pido para obedecer?
 Leitura Bíblica: Mateus 

21.28-31

Introdução:
O povo da alian�a foi 

preparado para receber o Messias. 
Jesus veio para o que era seu. Mas o povo n�o creu. O Evangelista Jo�o 
diz que Jesus “veio para o que era seu, e os seus n�o o receberam. Mas, a 
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus, a saber, aos que creem no seu nome” (Jo�o 1.11,12).

Esta par�bola tem o objetivo de demonstrar o valor do 
arrependimento na vida do ser humano. Estar na alian�a com Deus ou 
herdar valores crist�os e denominacionais sem viver o arrependimento � 
t�o in�til quanto n�o conhecer a Deus. Este � o conte�do deste Evangelho.

I. O Sim dos religiosos
Jesus ministra uma par�bola se referindo aos religiosos judeus de 

sua �poca. Eram pessoas com apar�ncia de tementes a Deus; guardavam 
os rituais religiosos com zelo e tinham suas aprimoradas tradi��es. 
Contudo, n�o obedeceram a Deus acreditando no Messias. S�o os que 
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dizem: “Sim, senhor”, mas n�o praticam a Palavra de Deus nem creem em 
Jesus como Senhor e Salvador. N�o h� obedi�ncia. 

Jesus diz: (28-29) “E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. 
Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele 
respondeu: Sim, senhor; por�m n�o foi”.

O Sim da religi�o, dos c�nticos, do nome na igreja, da tradi��o,  
n�o tem valor se n�o for acompanhado com a obedi�ncia. O nosso culto 
n�o acaba na igreja. Ele precisa permanecer em nosso cotidiano atrav�s da 
obedi�ncia e da f�. Nosso Sim precisa ser “SIM”. Jesus diz (Mateus 
5.37): “Seja, por�m, a tua palavra: Sim, sim; n�o, n�o. O que disto passar 
vem do maligno”.

A desobedi�ncia atrai a ira de Deus. Colossenses 3:6 diz: “Pelas 
quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobedi�ncia”.

O teu “Sim” tem sido acompanhado de obedi�ncia?

A C�lula auxilia o disc�pulo a ser obediente a Palavra de Deus. Seremos 
nivelados pela obedi�ncia em amor como resposta da gra�a de Deus. 
Ensine seu disc�pulo a obedecer ao Senhor. 

II. Fazer a Vontade do Pai
Jesus continua a par�bola dizendo: (30) “Dirigindo-se ao segundo, 

disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: N�o quero; depois, 
arrependido, foi”.

As pessoas que dizem n�o quero a Deus s�o os “publicanos e 
meretrizes”. S�o as pessoas que foram criadas no pecado ou optaram pelo 
caminho de desobedi�ncia a Deus. A gra�a do Senhor alcan�am seus 
cora��es e eles, arrependidos, voltam atr�s e passam a obedecer a vontade 
de Deus.

N�o nasceram na tradi��o dizendo “Sim”. Nasceram na cultura do 
“N�o” a Deus, mas foram convertidos pelo Senhor e voltaram atr�s 
arrependidos. Voltaram a dizer “Sim”. 

Jesus pergunta (31): “Qual dos dois fez a vontade do pai?” Ele 
disseram: “O segundo”.

A vontade de Deus n�o est� ligada a nossa tradi��o religiosa, mas a 
nossa verdadeira convers�o. Somente o arrependimento nos leva a 
obedi�ncia. Deus nos chama a santidade. A Vontade de Deus � a nossa 
santifica��o. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: “Porque esta � a vontade de Deus, 
a vossa santifica��o...”.

Voc� tem sido religioso com o SIM na boca ou tem feito realmente 
a vontade de Deus em todas as �reas de sua vida, tem respondido SIM com 
as suas atitudes?

A prioridade da C�lula � fazer a Vontade de Deus. N�o existe 
“jeitinho brasileiro” para se entrar no c�u. Ensine seu disc�pulo a ser um 
servo fiel.

III. A prioridade do Arrependimento 
Jesus conclui a par�bola provocando os religiosos que lhe ouviam, 

dizendo: (31) “Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos 
precedem no reino de Deus. (32) Porque Jo�o veio a v�s outros no 
caminho da justi�a, e n�o acreditastes nele; ao passo que publicanos e 
meretrizes creram. V�s, por�m, mesmo vendo isto, n�o vos arrependestes, 
afinal, para acreditardes nele”.

Os religiosos n�o acreditaram na mensagem de Jo�o sobre a vinda 
do Messias e n�o se arrependeram. Este era o conte�do da prega��o de 
Jo�o. Paulo diz: (Atos 19:4) “ Certamente Jo�o batizou com o batismo de 
arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que ap�s ele havia de vir, 
isto �, em Jesus Cristo”.

Os publicanos e meretrizes aceitaram esta mensagem, se 
arrependeram e foram batizados. Os religiosos achavam que n�o 
precisavam da convers�o.

A prioridade na vida do crist�o � o arrependimento. Preciso sempre 
iniciar o dia com apalavras de convers�o. O arrependimento di�rio e a 
atitude de convers�o precisam sempre fazer parte de minha vida como 
crist�o. 

Voc� tem a pr�tica do arrependimento di�rio?

A C�lula � formada de pessoas quebrantadas diante de Deus. Auxilia seu 
disc�pulo a ser quebrantado.  

Conclusão: 
� o arrependimento que abre as portas do C�u. Nosso Sim precisa 

ser acompanhado de obedi�ncia. Nossa desobedi�ncia precisa ser 
eliminada pelo arrependimento. Voltar para Deus � o �nico caminho para 
uma vida feliz e realizada. 


