
que o reino de Deus vos ser� tirado e ser� entregue a um povo que lhe 
produza os respectivos frutos”.

A igreja � exatamente este povo que recebeu o reino de Deus para 
produzir frutos. Antes o povo eleito era formado pelos descendentes de 
Abra�o. Hoje o novo povo separado por Deus � a Igreja formada por 
judeus e gentios. A Igreja cumpre sua miss�o sendo fiel a Deus e 
produzindo frutos de justi�a, paz, fraternidade e convers�o de vidas ao 
discipulado de Jesus. 

Quantas vidas voc� levou para a c�lula ou igreja este ano?
Voc� tem sido frut�fero?

A C�lula precisa ser frut�fera e multiplicar em um ano. A igreja precisa 
implantar uma c�lula em cada rua do Rio de Janeiro e uma igreja em cada 
bairro. A miss�o � ser fiel ao Senhor frutificando no discipulado. 

Conclusão:
Hoje vimos que os vinhateiros foram infi�is e ser�o punidos. N�o 

produziram os frutos necess�rios. Os vinhateiros desejaram se apropriar da 
vinha. N�o foram leais ao contrato de arrendamento e nem aceitaram os 
servos do Senhor. Por isso a vinha foi entregue a outros para que 
produzam frutos. Deus nos deu uma miss�o e precisamos produzir frutos. 
Temos que ser fi�is ao comissionamento recebido. Que o Senhor Jesus nos 
ajude a fazer a Vontade do dono da Vinha. 

Oração Final: Deus Onipotente, que deste teu �nico Filho n�o s� em 
sacrif�cio pelo pecado, mas tamb�m para exemplo de santidade, d�-nos a 
gra�a de sempre receber com gratid�o os frutos de sua obra redentora e de 
seguir diariamente os bem-aventurados passos de sua sant�ssima vida. 
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).

Retiro de Renovação Espiritual -
Peniel

27� Tempo Comum
Os Vinhateiros Infiéis

Mateus 21.33-43

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � 

incredulidade?
 Leitura Bíblica: Mateus 

21.33-43

Introdução:
Esta � a segunda par�bola

(num total de tr�s) que Jesus proferiu 
no Templo para os l�deres da religi�o 
judaica. Alguns estudiosos n�o a chamam de par�bola, mas de alegoria, 
pois cada personagem tem um significado pr�prio. 

O dono da vinha � o Pai; os vinhateiros s�o o povo eleito de Israel; 
os servos do dono da vinha s�o os profetas; o filho do dono da vinha � 
Jesus. Os novos vinhateiros s�o os gentios. 

Esta par�bola nos adverte da necessidade de fidelidade na 
produ��o de frutos, de fazermos o que o Pai espera que fa�amos e do 
compromisso com a Miss�o.

I. A Missão do Povo Eleito
Jesus diz: (21.33) “Havia um homem, dono de casa, que plantou 

uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe 
uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois, se ausentou do pa�s”.
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Jesus est� ministrando aos principais sacerdotes e religiosos no 
p�tio do Templo. O dono da casa que plantou a vinha � o Pai. Ele 
providenciou tudo para que a vinha fosse pr�spera e depois arrendou-a a 
uns lavradores. Estes lavradores s�o os descendentes de Abra�o, o povo 
eleito por Deus para uma miss�o espec�fica. 

O texto de Lev�tico 20.24-26 fala da elei��o de Israel: "Em heran�a 
possuireis a sua terra, e eu vo-la darei para a possuirdes, terra que mana 
leite e mel: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Ser-
me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, 
para serdes meus”. 

Israel foi eleito do Deus para ser o povo que manifestaria a Palavra 
de Deus ao mundo. Contudo a infidelidade foi a pr�tica comum adotada 
por Israel. O Antigo Testamento � testemunha das infidelidades do povo 
para com a Miss�o de Deus. Chegam a trocar o Senhor pelos �dolos, n�o 
praticam a justi�a e cultuam outros deuses. S�o infi�is ao trabalho na vinha 
e n�o desejam produzir frutos. Fazem da vinha o que desejam e por isso 
s�o reprovados (Is 5.7).

Voc� j� foi infiel ao projeto de Deus?

Na C�lula somos pecadores perdoados e resgatados pelo Senhor. Temos 
uma miss�o. Nossa vinha tem que produzir frutos de santidade e de 
convers�o de novas vidas. Precisamos ser fi�is e orar pelos frutos. 

II. A Missão dos Profetas
Diante da infidelidade do povo, o Pai envia seus profetas para 

reconduzir Israel ao projeto inicial. 
Jeremias 26:5 diz que Deus esperava a convers�o de Israel atrav�s 

do trabalho dos profetas, mas isso n�o ocorreu: “Para que ouv�sseis as 
palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e 
enviando, mas n�o ouvistes”.

O pr�prio profeta Jo�o Batista n�o foi aceito pelas autoridades 
judaicas. Elas n�o desejaram o arrependimento.

Jesus diz: (34-36): “Ao tempo da colheita, enviou os seus servos 
aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, 
agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro 
apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior n�mero; e trataram-nos 
da mesma sorte”.

Os profetas de Deus foram rejeitados e mortos. A miss�o era 
converter o povo de Deus que estava longe do projeto sacerdotal, mas 
foram ridicularizados.

Apesar de todas as persegui��es sofridas, os profetas foram fi�is ao 
projeto de Deus. N�o importa a oposi��o a que venhamos sofrer, 
precisamos ser fi�is a miss�o recebida.

Voc� tem sido fiel?

A C�lula fiel ganha almas. N�o � um grupinho fechado de amigos. � um 
grupo que tem como miss�o ganhar almas para o Senhor Jesus e fazer 
disc�pulos.  

III. A Missão do Filho
A prega��o de Jesus iniciou-se voltada para a casa de Israel. Ele 

pregava dizendo (Mateus 4:17): “...Arrependei-vos, porque � chegado o 
reino dos c�us”.

Contudo o povo eleito n�o aceitou sua mensagem, n�o se 
converteu, e a pedido das autoridades religiosas, Jesus foi morto na cruz. 

Na par�bola Jesus diz (37-39): “E, por �ltimo, enviou-lhes o seu 
pr�prio filho, dizendo: A meu filho respeitar�o. Mas os lavradores, vendo 
o filho, disseram entre si: Este � o herdeiro; ora, vamos, matemo-lo e 
apoderemo-nos da sua heran�a. E, agarrando-o, lan�aram-no fora da vinha 
e o mataram”.

Jesus est� profetizando como iria ser morto: crucificado fora dos 
muros de Jerusal�m (fora da vinha). 

A Miss�o de Jesus foi pregar o arrependimento a Israel e morrer 
para a nossa salva��o. Apesar da morte do Senhor est� nos planos de 
Deus, a rejei��o de Israel foi uma afronta ao Pai.

Jesus termina perguntando aos pr�prios sacerdotes e religiosos 
(40): “Quando, pois, vier o senhor da vinha, que far� �queles lavradores?

Eles respondem (41): “Far� perecer horrivelmente a estes malvados 
e arrendar� a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus 
devidos tempos”.

Era exatamente esta resposta que Jesus estava esperando. Ele 
conclui dizendo (42,43): “Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os 
construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular; isto 
procede do Senhor e � maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo 


