
A miss�o da C�lula � ajudar no crescimento do Reino de Deus. Nossa 
miss�o � ganhar almas e consolidar. Ensine seu disc�pulo a orar pela 
miss�o. 

Conclusão:
Deus nos deu talentos. Estes talentos s�o as d�divas da vida que 

precisam ser vividas para a gl�ria de Deus. N�o podemos fazer o que 
desejamos com a vida. Nossa atitude � buscar a vontade de Deus e ser o 
que Ele deseja.  E.C.S

Oração Final: 
� Deus, cuja onipot�ncia se revela principalmente em miseric�rdia 

e compaix�o; concede-nos a plenitude da tua gra�a, para que, esfor�ando-
nos para alcan�ar as tuas promessas, sejamos feitos participantes do teu 
tesouro celestial; 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 o
Retiro de Renovação Espiritual 

33� Domingo Comum
A Parábola dos Talentos

Mateus 25.14-30

 Acolhimento:
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Introdução:
O Evangelho de hoje fala da 

Par�bola dos Talentos. Aprenderemos 
que os talentos n�o s�o dons 
simplesmente, mas � a pr�pria vida. 
Recebemos a vida como presente de 
Deus e precisamos vive-la para Sua gl�ria. 

I. A entrega dos Talentos
Um talento era uma unidade de peso de cerca de 80 libras. Nesta 

par�bola refere a prata como uma unidade monet�ria no valor de cerca de 
6.000 den�rios. Uma vez que um den�rio era o pagamento usual para um 
dia de trabalho, um talento equivalia aproximadamente ao valor de vinte 
anos de trabalho de uma pessoa comum.

Na par�bola um homem confiou aos seus servos os seus bens: (15) 
“A um deu cinco talentos, a outro, dois e a outro, um, a cada um segundo a 
sua pr�pria capacidade; e, ent�o, partiu”.
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Cada servo recebeu uma quantidade muito grande de dinheiro e 
deveria sair e negociar. O que tinha cinco conseguiu mais cinco. O que 
recebeu dois ganhou mais dois. 

O que recebeu um talento (o valor de vinte anos de trabalho de 
uma pessoa comum) (18) “saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro 
do seu senhor”.

Cada pessoa recebeu um talento do Senhor. Talento na par�bola 
n�o � sin�nimo de Dom. Mas � a d�diva da vida. Nossa vida � preciosa e 
precisa ser usada para a gl�ria de Deus. Recebemos talentos para agradar a 
Deus. 

Ningu�m est� na terra para viver para si mesmo. Temos uma 
miss�o a cumprir. Recebemos a vida para fazer a vontade de Deus. 

I Jo�o 1.17 diz: “E o mundo passa, e a sua concupisc�ncia; mas 
aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre”.

Voc� tem se esfor�ado para fazer a vontade de Deus? 

A C�lula cumpre a vontade de Deus ganhando almas. Toda c�lula precisa 
ter paix�o evangel�stica. Ensine seu disc�pulo que talento � a d�diva da 
vida. Precisamos usar nossa vida para a gl�ria de Deus. 

II. A prestação de contas
Na par�bola o Senhor volta para ajustar as contas com os seus 

servos. O que recebeu cinco talentos entrega outros cinco. O que recebe 
dois talentos devolve outros dois.

Para os dois servos o Senhor diz: (21,23) “Muito bem, servo bom e 
fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu 
senhor”.

Os servos ganharam um t�tulo: Bom e fiel. Conseguiram ser fi�is 
no pouco e sobre o muito foram colocados. Entrar no gozo do Senhor 
significa entrar no c�u. 

Um dia teremos que prestar conta da vida que recebemos como 
d�diva de Deus. Se formos fi�is ao Senhor no pouco, Ele nos colocar� no 
muito. A gra�a de Deus nos deu a salva��o e a nossa fidelidade faz esta 
salva��o permanecer em nossa vida. 

Uma vez que recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, 
devemos compartilhar esta salva��o ao mundo. Um dia teremos que 
prestar contas da nossa fidelidade ao Senhor.  

Romanos 14.12 diz: “De maneira que cada um de n�s dar� conta 
de si mesmo a Deus”.

Voc� tem sido servo bom e fiel? Tem compartilhado o Evangelho 
do Senhor? Est� ganhando almas para o Reino de Deus?

A C�lula tem a miss�o de ganhar almas para o Reino de Deus. Ensine seu 
disc�pulo a ser fiel nesta miss�o.

III. O resultado da má administração
Os servos que receberam cinco e dois talentos conseguiram 

negociar e entregar o dobro de volta ao Senhor. 
O servo que recebeu apenas um talento n�o foi fiel a miss�o 

recebida. Ele diz: (24) “Senhor, sabendo que �s homem severo, que ceifas 
onde n�o semeaste e ajuntas onde n�o espalhaste, (25) receoso, escondi na 
terra o teu talento; aqui tens o que � teu”.

Ele representa as pessoas que receberam a d�diva da vida, mas n�o 
a transformaram em miss�o. N�o viveram para a gl�ria de Deus. S�o 
aqueles que enterram seus talentos no sentido de n�o honrar a Deus com a 
pr�pria vida. 

Na par�bola o Senhor responde: (26) “Servo mau e negligente, 
sabias que ceifo onde n�o semeei e ajunto onde n�o espalhei? (27) 
Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, 
ao voltar, receberia com juros o que � meu”.

� servo mau e negligente porque viveu sem fazer a vontade do seu 
Senhor. 

Esta atitude o fez perder a salva��o eterna: (22-30) “Tirai-lhe, pois, 
o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dar�, e 
ter� em abund�ncia; mas ao que n�o tem, at� o que tem lhe ser� tirado. E o 
servo in�til, lan�ai-o para fora, nas trevas. Ali haver� choro e ranger de 
dentes”.

A nossa vida n�o nos pertence. Nossa exist�ncia � d�diva de Deus 
e se eu n�o viver para a Gl�ria de Deus servindo ao pr�ximo, espalhando 
justi�a, fraternidade e paz, nunca verei a face do Senhor.

Temos uma miss�o e Deus espera a nossa fidelidade. Apocalipse 
2.10 diz: “S� fiel at� � morte, e dar-te-ei a coroa da vida”.

Voc� tem trabalhado para ser exemplo de servo fiel?


