
A C�lula ama o pr�ximo de forma integral. Estamos preocupados com a 
vida espiritual, f�sica e emocional dos nossos disc�pulos. A C�lula precisa 
ser local que reflete este amor no relacionamento com o pr�ximo. Ensine o 
seu disc�pulo a ser coerente no amor a Deus e ao pr�ximo. 

Conclusão:
Aprendemos neste Evangelho a ter a motiva��o certa diante de 

Deus e da Igreja. Tamb�m aprendemos que a vida crist� depende de dois 
mandamentos que s�o na realidade um s�: Amar a Deus de todo cora��o, 
alma e entendimento e amar o pr�ximo como a n�s mesmo. Hoje temos 
um novo mandamento: Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Em 
toda rela��o com o pr�ximo devemos perguntar: “O que Jesus faria se 
estivesse em nosso lugar?” 

Oração Final:
Concede-nos, Senhor, que confiemos em ti com todo o nosso cora��o, 
porque assim como tu resistes aos orgulhosos, que se vangloriam de sua 
pr�pria for�a, tamb�m nunca abandonas os que exaltam a tua miseric�rdia; 
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).

Prepare-se para 
Retiro de Renovação Espiritual 

30� Domingo Comum
O Grande Mandamento

Mateus 22.34-40.

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Qual a ess�ncia 

do Evangelho
 Leitura Bíblica: Mateus 22.34-

40.

Introdução:
O Evangelho apresenta Jesus no 

Templo sendo questionado pelos 
religiosos. Desejam tirar a autoridade 
do Senhor com perguntas sobre as Escrituras. A resposta de Jesus sobre 
qual o grande Mandamento nos ensina a ess�ncia do Evangelho. 

I. A Pergunta do fariseu interprete da Lei
Para alguns judeus, existem 613 leis no Antigo Testamento. Dentro 

desta classifica��o est�o os dez mandamentos. Tentando fazer Jesus errar, 
um profissional da Lei, da seita dos fariseus, pergunta-o qual � o grande 
mandamento (34-36). 

Chama-o de mestre apenas para introduzir sua estrat�gia de lev�-lo 
ao erro. N�o desejava aprender, queria apenas experiment�-lo.

Muitas pessoas estudam a B�blia procurando seus erros e 
contradi��es, outras v�o � igreja para encontrar erros nos outros. Tem 
ainda aquelas que escutam o serm�o tentando constatar os erros do 
pregador. 
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Devemos nos aproximar de Jesus com um cora��o bom e aberto. 
Com uma alma arrependida devemos buscar o perd�o para os nossos 
pecados e discernir qual a vontade de Deus. 

A pergunta deste int�rprete da Lei demonstra um di�logo perfeito 
com uma inten��o ruim. Mas importante do que a ora��o � o que motiva a 
ora��o. Mais importante do que a vinda a Igreja � o que motiva esta vinda. 

Que vigiemos o nosso cora��o. Jeremias 17.9 diz: “Enganoso � o 
cora��o, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecer�?” 
Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) dizia: “Ai de n�s! Nosso cora��o � 
nosso maior inimigo”.

O que motiva sua vinda a c�lula?

A Vis�o da C�lula � ser um lugar de encontro com Deus. As pessoas 
devem vir a c�lula com o cora��o aberto para receber a gra�a do Senhor e 
o testemunho de sua Palavra. Ensine seu disc�pulo a ter a motiva��o certa 
para trabalhar na obra do Senhor. 

II. O grande e primeiro Mandamento
Diante da pergunta do Int�rprete da lei, Jesus responde: (37) 

“Amar�s o Senhor, teu Deus, de todo o teu cora��o, de toda a tua alma e 
de todo o teu entendimento. (38) Este � o grande e primeiro mandamento”. 

O grande e primeiro mandamento � amar a Deus. Este amor n�o � 
expresso apenas com palavras, mas dever� ser de todo cora��o, toda a 
alma e com todo entendimento. Isso significa que Deus precisa vir em 
primeiro lugar em nosso cora��o. 

O sentimento que mais precisa ocupar e controlar nosso cora��o � 
o amor por Deus. Eu n�o tenho que ter um tempo para pensar em Deus. 
Minha vida toda precisa ser de encontro com este amor. Significa tamb�m 
que a minha alma precisa estar voltada para Deus em amor. 

Nada pode cativar a minha vida sentimental mais do que o amor ao 
Deus Trino. Todo o meu entendimento precisa estar voltado para este 
amor. Amo o Senhor lendo sua Palavra diariamente, orando, tendo uma 
vida de adora��o. 

Quem ama a Deus com todo cora��o, alma e entendimento, cumpre 
a lei do Senhor. � um amor em resposta ao seu amor. I Jo�o 4.19 diz:
“N�s amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro”. 

Quem reconhece o amor de Jesus tem uma �nica resposta: amar de 
todo cora��o, alma e entendimento. 

Como voc� tem demonstrado seu amor a Deus? 

A C�lula tem como foco a adora��o ao Senhor Jesus. Os disc�pulos s�o 
edificados, testemunham o que Deus fez em suas vidas e ganham novas 
vidas sempre tendo como meta Amar a Deus sobre todas as coisas. Ensine 
seu disc�pulo a ser um adorador de tempo integral. 

III. O segundo Mandamento
A pergunta do fariseu Int�rprete da Lei era sobre qual o grande 

mandamento. Jesus responde que o maior mandamento � a jun��o de dois 
mandamentos. O primeiro � amar a Deus de todo cora��o, alma e 
entendimento e o segundo, semelhante ao primeiro em import�ncia �: (39) 
“Amar�s o teu pr�ximo como a ti mesmo”. 

Quando amor a Deus e amo ao pr�ximo cumpro toda a lei de Deus. 
Por isso que (40) “destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os 
Profetas”. 

S� cumprimos a Palavra de Deus quando amamos a Deus e o 
pr�ximo como a n�s mesmos. 

Amar o pr�ximo como a n�s mesmos significa ser misericordioso 
com o pr�ximo assim como desejamos a miseric�rdia. � fazer tudo pelo 
pr�ximo como gostar�amos que fizessem com a gente. � ter um carinho e 
aten��o pelo outro como desejamos receber. � nivelar meu amor ao 
pr�ximo baseado no amor que eu tenho por mim mesmo. 

� l�gico que a pessoa que n�o ama a Deus e nem ama a si pr�prio 
nunca conseguir� amar o pr�ximo. Este amor � o resultado da minha 
rela��o com Deus e comigo mesmo. 

Quando amo a Deus irei ador�-lo, servi-lo, cultu�-lo. Quando eu 
amo o pr�ximo n�o irei roubar, matar, cobi�ar, adulterar. Ou seja, o 
segredo � amar a Deus e todo cora��o, alma e entendimento e amar o 
pr�ximo como a si mesmo. Este � o grande mandamento que depende toda 
a Palavra de Deus. 

Jesus deixou para os seus disc�pulos uma nova interpreta��o sobre 
o mandamento de amar o pr�ximo. Ele diz em Jo�o 13.34: “Novo 
mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos 
amei, que tamb�m vos ameis uns aos outros”. 

Nosso modelo de amor ao pr�ximo vai al�m de amar a n�s 
mesmos. Agora �: amar o outro assim como Jesus nos amou. Nosso 
modelo de amor � o Senhor. Olhamos para Jesus e desejamos viver como 
Ele viveu.

Voc� tem dificuldade em amar o seu pr�ximo?


