
Conclusão: 
Hoje aprendemos que:
A nossa consagra��o aben�oa a n�s mesmos e as pessoas ao nosso 

redor.
O crist�o consagrado passa por provas, mas tem os olhos fixos nas 

miseric�rdias do Senhor.
Quando nos consagramos na paix�o, morte e ressurrei��o do 

Senhor, passamos a valorizar a vida como oportunidade de testemunho e 
santidade. 

Somente a pessoa que persevera na consagra��o, como o Senhor 
Jesus, pode ser instrumento de salva��o e transforma��o social. 

Aproveite este tempo da Quaresma para viver em Consagra��o ao 
Senhor.   

Oração 
Onipotente Deus, cujo bendito Filho foi conduzido pelo Esp�rito para ser 
tentado pelo dem�nio, apressa-te em socorrer a n�s, que somos assaltados 
por muitas tenta��es, n�s te rogamos. E, assim como conheces as 
fraquezas de cada um de n�s, permite que cada qual encontre em ti o poder 
de salva��o. Por 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).

Recados: 
Retiro da Quaresma: Petr�polis. Dias 13,14 e 15 de 
mar�o – Investimento: R$ 240,00 – fora o transporte.
PENIEL: Prepare-se para o Retiro Distrital de 
Renova��o Espiritual 

1� Domingo da Quaresma
Quaresma e Consagração

Marcos 1.12-15

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Fale o nome de 

um/a irm�o/� da Igreja que � 
refer�ncia de vida consagrada.

 Leitura Bíblica: Marcos 1.12-15

Introdução:
Este � o primeiro domingo da 

Quaresma. Meditamos sobre a tenta��o 
do Senhor no deserto. 

A Quaresma foi a primeira campanha de ora��o da igreja primitiva. 
Era uma prepara��o para o batismo que ocorria sempre no domingo da 
P�scoa. Foi um tempo de consagra��o como meio de prepara��o para a 
Celebra��o da Morte e Ressurrei��o do Senhor. 

Os textos b�blicos de hoje nos falam da vit�ria que teremos 
mediante uma vida consagrada ao Senhor.

I. A Consagração de Noé - Genesis 9.8-15
No� foi o primeiro a viver uma Quaresma. Choveu quarenta dias e 

quarenta noites. Ele foi fiel ao Senhor, construiu a Arca e levou a salva��o 
� sua fam�lia.
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Quando saiu da arca, Deus estabeleceu uma nova alian�a.  Em Gn 
9.9 e 11 Deus diz: “Eis que estabele�o a minha alian�a convosco, e com a 
vossa descend�ncia. Estabele�o a minha alian�a convosco: n�o ser� mais 
destru�da toda carne por �guas de dil�vio, nem mais haver� dil�vio para 
destruir a terra”. O Sinal da alian�a foi o Arco-�ris.

A obedi�ncia de No� resultou no livramento e na Alian�a. A nossa 
salva��o sempre ser� uma a��o de Deus. Contudo, esta a��o espera a 
resposta humana. 

Quando aceitamos os projetos de Deus, n�o apenas n�s, mas todos 
ao nosso redor ser�o aben�oados com a Alian�a de Deus em nossa vida. 

Quem foi aben�oado com a alian�a entre Deus e No�? Por que?
As pessoas t�m sido aben�oadas por sua comunh�o com Deus? 

Como?

A c�lula que voc� ir� liderar precisa ser um canal de b�n��o para 
todos, principalmente para levar a alian�a da Salva��o aos perdidos.  

II. A Consagração do Salmista - Salmo 25
Quando confiamos no Senhor temos vit�ria e livramento. O 

escritor do Salmo 25 sabe que n�o ser� envergonhado se permanecer 
consagrado e esperando no Senhor (3).

Ele � ensinado por Deus (5) e confia nas miseric�rdias eternas (6). 
Afirma que para os que guardam a alian�a de Deus e Sua palavra, todas as 
veredas ser�o de miseric�rdia e verdade. A grande b�n��o ser� o acesso � 
intimidade do Senhor (14) e o livramento na hora da tenta��o (15). 

Quaresma � tempo de consagra��o. O crist�o consagrado a Deus 
passa por provas e tenta��es, mas tem seus olhos voltados para as 
miseric�rdias do Senhor. Nenhuma luta � demais para as vidas que s�o 
consagradas ao Senhor.

Como ter uma vida consagrada?

Sua C�lula produzir� frutos mediante sua f� e consagra��o. Sem 
consagra��o n�o haver� resultados. 

III. Consagração na Morte e Ressurreição do Senhor - I Pedro 3.18-22
O objetivo de Pedro � a nossa reflex�o sobre morte e ressurrei��o 

do Senhor Jesus. Esta reflex�o nos leva a uma vida de consagra��o. 

Pedro diz que Cristo morreu para conduzir-nos a Deus (18). Sua 
morte foi um testemunho aos esp�ritos em pris�o desde os tempos de No� 
(19,20). Por sua vez, a arca de No� passou a ser uma figura do batismo 
que, por meio da ressurrei��o de Cristo, nos salva (21). Assim, Pedro 
testemunha que Jesus foi para o c�u e todos os anjos, potestades e poderes 
lhes s�o subordinados (22).

Na Quaresma refletimos sobre a Paix�o de Cristo e a nossa 
salva��o. Quando nos consagramos em sua morte e ressurrei��o, passamos 
a valorizar a vida como oportunidade de testemunho e santidade. 

Como voc� tem honrado a morte de Jesus?

Sua C�lula deve honrar a morte de Jesus ganhando vidas. A �nica 
coisa que Jesus nos pede � que levamos esta mensagem a todas as pessoas 
(Ide e pregai o Evangelho a toda criatura). A C�lula fiel tem o 
compromisso com o n�o crente.  

IV. A Consagração do Senhor Jesus - Marcos 1.12-15
Ap�s o batismo, o Esp�rito Santo levou Jesus ao deserto (13) “onde 

permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satan�s; estava com as feras, 
mas os anjos o serviam”.

Este per�odo de consagra��o foi necess�rio para dar in�cio ao seu 
minist�rio.

O trabalho de satan�s foi tentar prejudicar a consagra��o do 
Senhor, oferecendo outras coisas fora da vontade de Deus. 

Jesus perseverou em sua consagra��o e foi servido por anjos. Por 
causa disso pode ir a (14) “Galil�ia, pregando o evangelho de Deus” e 
dizendo: (15) “O tempo est� cumprido, e o reino de Deus est� pr�ximo; 
arrependei-vos e crede no evangelho”.

Somente que persevera na consagra��o ao Senhor, pode ser 
instrumento de salva��o e transforma��o social, espalhando a paz, a 
justi�a e a fraternidade. 

Voc� tem sido tentado pelo diabo para deixar de ser consagrado ao 
Senhor? Como?

Voc� vai liderar uma c�lula. Entrar� em consagra��o. O diabo far� 
de tudo para que voc� n�o permane�a consagrado. Cuidado. Persevere na 
consagra��o para ter autoridade de anunciar o Evangelho de Deus. 


