
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).

PENIEL
Prepare-se para o

Retiro Distrital de Renovação Espiritual 
3� Domingo Comum

Os Cooperadores do Senhor
Marcos 1.14-20

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Fala o 

nome de uma pessoa 
que cooperou muito 
com voc� quando voc� 
mais necessitava.

 Leitura Bíblica: 
Marcos 1.14-20.

O Evangelho � 
transformador. Deus continua transformando vidas para que sejam seus 
cooperadores na vis�o do discipulado. Nossa tarefa � fazer novos 
disc�pulos para o Senhor. Somos cooperadores no crescimento do Reino 
de Deus. 

I. A pregação de arrependimento
Jesus foi para a Galil�ia (14) “pregando o evangelho de Deus”.
Este Evangelho de Deus tem quatro partes: 1�)  “O tempo est� 

cumprido, 2�) e o reino de Deus est� pr�ximo; 3�) arrependei-vos e 4�) 
crede no evangelho”.

Este � o conte�do da prega��o de Jesus e precisa ser o modelo do 
nosso testemunho. � um convite ao arrependimento e a f�. 

DISCIPULADO
Roteiro para Células Metodistas

25 a 31 de janeiro de 2015 - Ano IV – Roteiro 158
Igreja Metodista de Vila Isabel –A Igreja que Caminha no Discipulado



Em Mateus 3.8 Jesus diz: “Produzi, pois, frutos dignos de 
arrependimento”. 

Infelizmente algumas igrejas ficam cheias pelo Evangelho do 
Milagre e da Prosperidade. Muitos est�o em uma “rela��o banc�ria” com o 
Senhor.

Mas o Evangelho de hoje nos ensinou sobre a verdadeira prega��o. 
Ela � um convite irrestrito ao arrependimento. 

Quais s�o os frutos do arrependimento?

II. Os cooperadores do Senhor
Jesus desejou ter cooperadores para o minist�rio da prega��o da 

Palavra e do ensino do Reino de Deus. Para isso foi ao mar da Galil�ia e 
(16) “viu os irm�os Sim�o e Andr�, que lan�avam a rede ao mar, porque 
eram pescadores”.

Ele fez um convite (17): “Vinde ap�s mim, e eu vos farei 
pescadores de homens”.

Os novos cooperadores do Senhor obedecem prontamente (18): 
“eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram”.

Dois cooperadores seriam poucos. Por isso o Senhor viu (19-20) 
“mais adiante, Tiago, filho de Zebedeu, e Jo�o, seu irm�o, que estavam no 
barco consertando as redes.
E logo os chamou”. 

Eram pr�speros. Seu pai era Zebedeu e tinha empregados na 
ind�stria da pesca. Contudo, Tiago e Jo�o deixaram a fam�lia, a seguran�a 
da heran�a e do trabalho e “seguiram ap�s Jesus”. Passaram a ser 
cooperadores do Senhor.

Em todo Evangelho encontramos Jesus chamado cooperadores 
apara o seu minist�rio. Paulo diz em I Cor�ntios 3.9: “Porque de Deus 
somos cooperadores”.

Em que �rea voc� tem cooperado com o Senhor?

III. Deixando tudo pela Missão
Pedro e Andr� obedeceram ao Senhor e (18) “deixaram 

imediatamente as redes e o seguiram”.
Assim tamb�m Tiago e Jo�o (20) deixaram a fam�lia e o trabalho e 

“seguiram ap�s Jesus”.
Em Lucas 14.33 o Senhor Jesus diz: “Assim, pois, todo aquele que 

dentre v�s n�o renuncia a tudo quanto tem n�o pode ser meu disc�pulo”.

Seguir Jesus passa pela ren�ncia pessoal. Abrimos m�o dos nossos 
desejos e buscamos fazer a vontade de Deus. O caminho do 
arrependimento s� � transformador quando a renuncia � verdadeira.

Deus tem uma miss�o para a nossa vida e espera que aquele que 
coloca a m�o no arado n�o olhe para tr�s. Nossa vis�o e projeto de vida � 
fazer o que est� no cora��o de Deus. Viver como Ele deseja que vivamos. 
Viver para sua gl�ria. 

Voc� tem feito a Vontade de Deus? H� ren�ncia em sua vida? 

Conclusão:
O Evangelho nos desafiou nas seguintes �reas:
Temos um modelo de prega��o. Jesus pregava que o tempo est� 

cumprido, o reino de Deus est� pr�ximo; convidava ao arrependimento e a 
f� no Evangelho. 

Quando ouvimos sua palavra e aceitamos sua miss�o, passamos a 
ser cooperadores do Senhor.

Contudo, s� seremos bem sucedidos se houver ren�ncia constante e 
di�ria. 

Que o Senhor nos aben�oe.

Oração 
Deus Onipotente, cujo Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, � a luz do 
mundo; concede que o teu povo, iluminado e fortalecido pela tua Palavra e 
Sacramentos, brilhe com o resplendor da gl�ria de Cristo, para que Ele 
seja conhecido, adorado e obedecido at� os confins da terra; mediante 
Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito 
Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 


