
Mas agiram de acordo com a natureza do seu esp�rito. Eram pessoas que n�o 
nasceram de novo. Seus esp�ritos ainda estavam transtornados pelo pecado. Ignoravam os 
des�gnios de Deus e da justi�a. 

Eram pessoas perdidas e refletiam esta perdi��o na rela��o com o pr�ximo. Suas 
vidas n�o serviam para socorrer o necessitado. Eram pessoas ego�stas e dominadas pela 
lei do mundo e do diabo. Precisam nascer de novo e n�o nasceram. 

Quem tem uma experi�ncia de salva��o � desprendido de tudo. N�o h� orgulho 
nem ego�smo. Em Cristo j� perdemos tudo do mundo e s� aguardamos a vida eterna.

Em Filipenses 3.8 Paulo diz: “E, na verdade, tenho tamb�m por perda todas as 
coisas, pela excel�ncia do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a 
perda de todas estas coisas, e as considero como esc�ria, para que possa ganhar a Cristo.

Deus nos d� a vis�o de justi�a, paz e fraternidade. O salvo demonstra a salva��o 
na rela��o com o pr�ximo. 

Suas atitudes demonstram que voc� � salvo pela gra�a?

A C�lula prega que a Salva��o � demonstrada nas atitudes. Ensine seu disc�pulo a ter 
atitude de sal e luz do mundo. 

Conclusão:
O destino dos dois grupos est� claro: (46) “E ir�o estes (os cabritos) para o 

castigo eterno, por�m os justos, para a vida eterna”.
N�o existe purgat�rio ou outro lugar para reparar pecados a n�o ser a convers�o 

hoje. O Novo Nascimento � uma a��o do Esp�rito de Deus no esp�rito humano. A pessoa 
que nasceu de novo tem sua vida restaurada em todas as �reas. Quem � de Deus � 
semeador de justi�a, paz, fraternidade e amor. O amor nos leva a evangelizar e a cuidar 
do nosso pr�ximo. 

Oração Final: Onipotente e sempiterno Deus, que sempre est�s mais pronto a ouvir do 
que n�s a suplicar, e nos d�s mais do que desejamos ou merecemos; derrama sobre n�s a 
tua miseric�rdia, perdoando o que nos pesa na consci�ncia e dando-nos as b�n��os que 
n�o somos dignos de pedir, sen�o pelos merecimentos de Jesus Cristo teu Filho, nosso 
Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. 
Amém. 
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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Retiro de Renovação Espiritual 

Cristo Rei do Universo
O Grande Julgamento

Mateus 25.31-46

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Qual a 

diferen�a entre uma ovelha e 
um cabrito?

 Leitura Bíblica: Mateus 
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Introdução:
O Evangelho de hoje se 

refere ao �ltimo domingo do Ano 
Crist�o. Neste domingo que antecede o Advento do Natal, comemoramos 
o encerramento do Calend�rio Crist�o anunciando que Nosso Senhor Jesus 
� verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Ele � o Alfa e o 
�mega; o princ�pio e o fim. Tudo tem inicio em Cristo e se encerra em 
Cristo. 

Cristo como Rei julgar� todas as coisas. O Evangelho de hoje 
aponta para este Grande Julgamento no fim dos tempos. 

I. Haverá um Julgamento Final
O Evangelho deixa bem claro que haver� um julgamento no final 

da hist�ria. Jesus vir� com os seus anjos e se assentar� no trono da sua 
gl�ria; (32) “e todas as na��es ser�o reunidas em sua presen�a, e Ele 
separar� uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas;
(33) e por� as ovelhas � sua direita, mas os cabritos, � esquerda”.
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As pessoas n�o s�o iguais. Existem pessoas salvas e pessoas 
perdidas. O julgamento final de Cristo ir� demonstrar exatamente esta 
separa��o. 

Est� determinado: Um dia seremos julgados pelo Senhor. � 
imposs�vel fugir deste dia. Todos os homens e mulheres ir�o prestar contas 
de sua vida, de seu relacionamento com Deus e com o pr�ximo. 
Precisamos nos preparar, pois a hist�ria da nossa vida est� nas m�os do 
Senhor. Ele � o Cristo, o Rei do Universo.

Eclesiastes 3.17 diz: “...Deus julgar� o justo e o �mpio; porque h� 
um tempo para todo o prop�sito e para toda a obra”.

Trabalhamos para o Senhor e por Ele seremos julgados.

Como voc� avalia sua vida espiritual?

A C�lula tem a miss�o de levar vidas a Cristo. Quem est� em Cristo � 
nova criatura. Em Cristo temos paz com Deus e receberemos seus 
galard�es segundo as obras que realizamos. Ensine seu disc�pulo a ser 
frut�fero no Senhor. 

II. A Recompensa das Ovelhas
As pessoas que estiverem � direita do rei receber�o palavras de 

boas vindas (34): “Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino 
que vos est� preparado desde a funda��o do mundo”.

O rei explica que teve fome, sede, era forasteiro, estava nu, estava 
enfermo e preso, e teve a assist�ncia necess�ria deles (35-36).

Os justos ficam surpresos e perguntam: (37-39) “Senhor, quando 
foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos 
de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te 
vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?”

A resposta do Rei � reveladora (40): “...sempre que o fizestes a um 
destes meus pequeninos irm�os, a mim o fizestes”.

Observe que os justos n�o fizeram assist�ncia ao pr�ximo 
pensando que estavam fazendo a Jesus. Este n�o era o interesse das boas 
obras. Simplesmente eram bons por dentro e fizeram bem a quem 
necessitava.

Eram pessoas com o cora��o mudado por Deus, mediante a gra�a, 
e viviam esta gra�a na rela��o com o pr�ximo. 

A primeira a��o do ser humano � se arrepender dos seus pecados e 
receber a salva��o de Cristo. Uma vez salvo pela gra�a, seu 

relacionamento com o pr�ximo ser� de vida, transforma��o, paz, justi�a, 
acolhimento e fraternidade. Isso tudo s� � poss�vel mediante a gra�a de 
Deus. 

Em Ef�sios 2.5-9 Paulo diz: “Estando n�s ainda mortos em nossas 
ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela gra�a sois salvos), E 
nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares 
celestiais, em Cristo Jesus; Para mostrar nos s�culos vindouros as 
abundantes riquezas da sua gra�a pela sua benignidade para conosco em 
Cristo Jesus. Porque pela gra�a sois salvos, por meio da f�; e isto n�o vem 
de v�s, � dom de Deus. N�o vem das obras, para que ningu�m se glorie”.

Quando somos alcan�ados pela gra�a, esta gra�a se estende ao 
pr�ximo. 

Voc� auxilia alguma frente de a��o social da Igreja?

A C�lula ama de forma integral. Precisamos nos preocupar com o 
Esp�rito, Alma e Corpo do pr�ximo. � sempre importante perguntar se o 
irm�o necessita de alguma coisa. Nosso amor a Deus se estende sempre 
para o pr�ximo. Oriente seu disc�pulo a ser praticante de boas obras por 
amor a Cristo e ao pr�ximo. 

III. O Castigo dos Cabritos
As pessoas que estiverem a esquerda receber�o uma palavra de 

condena��o (41): “Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, 
preparado para o diabo e seus anjos”.

Estas pessoas s�o malditas e v�o para o fogo que foi preparado 
para o diabo. 

O Rei explica o motivo da perdi��o: (42-43) “Porque tive fome, e 
n�o me destes de comer; tive sede, e n�o me destes de beber; sendo 
forasteiro, n�o me hospedastes; estando nu, n�o me vestistes; achando-me 
enfermo e preso, n�o fostes ver-me”.

Eles tamb�m surpresos perguntar�o (44): “Senhor, quando foi que 
te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e n�o te 
assistimos?” 

A resposta do Rei � clara (45): “...sempre que o deixastes de fazer a 
um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer”.

Eles n�o fizeram maldade ao Rei. N�o sabiam que os pequeninos 
representavam o Senhor. Se soubessem, com certeza, teriam socorrido. 


