
eterna"; a menos que "soframos o entrar pela porta estreita"; que 
"nos neguemos a n�s mesmos e tomemos a nossa cruz diariamente", e nos 
esforcemos por todos os meios poss�veis por "tornarmos certos o nosso 
chamado e a nossa elei��o" (Serm�o: "Sobre a realiza��o da nossa 
pr�pria salva��o,).

Voc� tem se preparado para o encontro com o Senhor Jesus?

A C�lula � um instrumento de Deus para a nossa Santifica��o. A 
prioridade � trabalhar para viver sem a pr�tica do pecado. Auxilie seu 
disc�pulo a viver no caminho da santidade. 

Conclusão:
Jesus tem uma mensagem para Israel e para a Igreja. O povo de 

Israel n�o aceitou o convite para as Bodas. Os gentios (a igreja) foram 
chamados para ser povo santo, sacerd�cio real e na��o santa. Contudo sem 
a santifica��o ningu�m ver� a Deus.

Precisamos aceitar o convite do Senhor pela gra�a e honrar este 
convite atrav�s de uma vida santa, fraterna e justa. Que o Senhor nos 
auxilie atrav�s da gra�a santificadora.   

Oração Final: 
� Misericordioso Deus, concede que a tua Igreja, unida pelo Esp�rito 
Santo, manifeste o teu poder entre todos os povos, para a gl�ria do teu 
nome. Mediante 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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28� Tempo Comum
Os Convidados para as Bodas

Mateus 22.1-14
 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� faltou a 

algum convite muito especial?
 Leitura Bíblica: Mateus 22.1-14

Introdução: 
Esta par�bola � a terceira dirigida 

aos religiosos do templo que discutiam 
com Jesus sobre sua autoridade 
espiritual. Jesus fala do convite ao povo eleito. Os judeus s�o os 
convidados leg�timos para as bodas do Cordeiro, o Filho de Deus; mas 
recusaram. A Gra�a do Senhor foi estendida a todos os gentios e estes 
ouviram e se converteram. Mas a Gra�a que chama a todos n�o excluiu a 
necessidade de santifica��o. Este � o ensinamento que iremos aprender 
neste Evangelho. 

I. Os convidados para as bodas
Jesus diz que (2) “O reino dos c�us � semelhante a um rei que 

celebrou as bodas de seu filho. (3) Ent�o, enviou os seus servos a chamar 
os convidados para as bodas; mas estes n�o quiseram vir”.

O rei insiste e manda outros servos dizerem: (4) “Eis que j� 
preparei o meu banquete; os meus bois e cevados j� foram abatidos, e tudo 
est� pronto; vinde para as bodas”.
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O Senhor diz que eles n�o (5) “se importaram e se foram, um para 
o seu campo, outro para o seu neg�cio”.

Estes servos do rei s�o os profetas que vieram para converter Israel 
ao caminho do Senhor e Jo�o Batista que veio preparar o caminho para o 
encontro, para a festa, do filho do Rei. 

Diante da mensagem dos profetas os convidados (6) “agarrando os 
servos, os maltrataram e mataram”.

Esta atitude de recusa ao convite resultar� em ju�zo: (7) “O rei 
ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e 
lhes incendiou a cidade”.

O povo de Israel, com as suas doze tribos, foi escolhido pelo 
Senhor para ser um povo sacerdotal. Mas Israel foi infiel ao convite do 
Senhor e n�o aceitou nem as palavras dos profetas, nem a mensagem do 
Filho de Deus. 

Isa�as 1.3 diz: “O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono 
da sua manjedoura; mas Israel n�o tem conhecimento, o meu povo n�o 
entende”.

O povo de Israel n�o entendeu o projeto do Senhor Jesus. A 
incredulidade lhes fechou o cora��o. 

Voc� j� foi incr�dulo?

A C�lula � um instrumento de Deus para salvar o perdido, consolidar o 
novo convertido e fortalecer o disc�pulo maduro na f� em Jesus. N�o deixe 
seu disc�pulo perder a oportunidade de ser aben�oado. 

II. Os convidados pela Graça
Paulo diz aos Romanos (Rm 11.25, 26): “Porque n�o quero, 

irm�os, que ignoreis este mist�rio (para que n�o sejais presumidos em v�s 
mesmos): que veio endurecimento em parte a Israel, at� que haja entrado a 
plenitude dos gentios. E, assim, todo o Israel ser� salvo, como est� 
escrito: Vir� de Si�o o Libertador e ele apartar� de Jac� as impiedades”.

Por Israel ter endurecido o cora��o, a gra�a de Deus se voltou aos 
gentios (n�o-israelitas).

� exatamente isso que Jesus diz em sua par�bola: (8) “Ent�o, disse 
aos seus servos: Est� pronta a festa, mas os convidados n�o eram dignos.
(9) Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as 
bodas a quantos encontrardes. (10) E, saindo aqueles servos pelas 
estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons; e a sala do 
banquete ficou repleta de convidados.

Israel n�o aceitou o convite do Senhor para as bodas de seu Filho. 
Assim o convite foi estendido aos gentios que estavam “nas encruzilhadas 
do caminho”. 

O convite � feito a todos; mas nem todos ir�o aceitar. Quem aceita, 
independente ser for Judeu ou gentio, � recebido na sala do banquete.

A gra�a de Deus convida todos para a salva��o gratuita em Cristo 
Jesus.

Quando voc� aceitou o convite da salva��o?

A C�lula tem um convite: Vinde receber de gra�a a salva��o em Cristo 
Jesus. Todos que, arrependidos o aceitam, s�o salvos e libertos. Ensine seu 
disc�pulo a valorizar o convite do Senhor. 

III. O Convite da Graça e a Santidade
A gra�a de Deus chama a todos. Pela gra�a somos salvos e 

participamos da sala do banquete. Contudo a salva��o pela gra�a exige 
santidade. A gra�a n�o desqualifica nossa vida consagrada.

� exatamente isso que Jesus diz: (11) “Entrando, por�m, o rei para 
ver os que estavam � mesa, notou ali um homem que n�o trazia veste 
nupcial (12) e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste
nupcial? E ele emudeceu”.

Esta veste nupcial � a santidade. Fomos salvos pela gra�a, mas 
devemos valorizar o convite usando a veste nupcial da santidade. 

Hebreus 12.14 diz: “Segui a paz com todos e a santifica��o, sem a 
qual ningu�m ver� o Senhor”.

Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses diz: (I Ts 4.3) “Pois esta � a 
vontade de Deus: a vossa santifica��o, que vos abstenhais da prostitui��o. 
(4) que cada um de v�s saiba possuir o pr�prio corpo em santifica��o e 
honra, (7) porquanto Deus n�o nos chamou para a impureza, e sim para a 
santifica��o”.

A gra�a nos convida a salva��o, mas a santifica��o pessoal � 
indispens�vel. Por isso Jesus diz na par�bola: (13) “Ent�o, ordenou o rei 
aos serventes: Amarrai-o de p�s e m�os e lan�ai-o para fora, nas trevas; ali 
haver� choro e ranger de dentes. (14) Porque muitos s�o chamados, mas 
poucos, escolhidos”.

N�o h� salva��o sem santidade. 
Jo�o Wesley dizia: "O que nos fez sem n�s, n�o nos salvar� sem 

n�s". Ele n�o nos salvar� a menos que "nos salvemos desta gera��o m�", a 
menos que "combatamos o bom combate da f� e nos apoderemos da vida 


