
Jesus diz (16): “Tirai daqui estas coisas; n�o fa�ais da casa de meu Pai 
casa de neg�cio”. Era o zelo pela Vontade de Deus (17). 

Quando os judeus lhe pedem um sinal que autorizasse fazer o que estava 
fazendo, Jesus apenas apontou para sua morte e ressurrei��o (18-22). Segundo a 
Vontade de Deus, este era o caminho para o seu minist�rio. A semana Santa, a 
Paix�o e Ressurrei��o de Jesus obedeciam a um plano do Pai.

Por causa de suas palavras e sinais muitos creram, mas Jesus conhecia a 
sinceridade do cora��o. Ele (25) “n�o precisava de que algu�m lhe desse 
testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza 
humana”.

Jesus veio estabelecer a Vontade de Deus em nosso cora��o. Precisamos 
estar em Cristo para, pela gra�a, cumprimos os desejos de Deus (Rm 5.1).

O que est� faltando em sua vida para que a Vontade de Deus seja 
plenamente cumprida?

Em sua c�lula, leve seus disc�pulos a terem um encontro real com Cristo. 

Conclusão: 
Hoje aprendemos que cumprimos os mandamentos de Deus quando 

priorizamos o Senhor e amamos o nosso pr�ximo. Vimos tamb�m que viver a 
vontade de Deus em todos os aspectos da vida � prazeroso, mesmo diante de 
afli��es e sofrimentos. Contudo, quando rejeitamos a vontade de Deus em nossa 
vida, perdemos a felicidade de viver. 

S� Jesus pode nos ajudar a fazer a Vontade de Deus. Ele veio estabelecer 
o desejo do Pai em nosso cora��o. Pela gra�a de Cristo, conseguimos andar nos 
caminhos de Deus. 
Oração 
� Deus, que sabes qu�o fr�geis somos, guarda-nos a n�s, teus servos, defendendo 
exteriormente nossos corpos de toda a adversidade e purificando interiormente 
nossas almas de todo mau pensamento; por Jesus Cristo, 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: PENIEL: Prepare-se para o Retiro Distrital de Renova��o 
Espiritual 

3� Domingo da Quaresma
Quaresma e a Vontade de Deus

Jo�o 2.13-25

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Como 

conhecer a Vontade de 
Deus?

 Leitura Bíblica: Jo�o 2.13-
25

Introdução:
A Quaresma � um caminho 

que nos prepara para a morte e a 
ressurrei��o do Senhor. Jesus veio ao mundo porque o homem n�o foi 
capaz de fazer a Vontade de Deus. Jesus, com a sua morte e ressurrei��o, 
nos religou ao Pai e nos deu condi��es, pela gra�a, de vivermos segundo o 
desejo de Deus. Hoje vamos ver a rela��o entre a Vontade de Deus, a 
op��o da humanidade e o sacrif�cio do Senhor Jesus. 

I. A Vontade de Deus para a humanidade - Êxodo 20.1-17
O povo havia deixado a escravid�o do Egito e agora estava no 

Sinai. Atrav�s de Mois�s, Deus deu ao povo a dire��o para a reconstru��o 
espiritual e moral dos hebreus. Para a Nova dispensa��o o Senhor deu a 
Lei do Sinai e revelou sua vontade.

Os dez mandamentos s�o o resumo de toda a vontade de Deus. N�o 
deveriam ter outros deuses (3) ou cultuar imagens (4,5). N�o deveriam 
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tomar o nome de Deus em v�o (7). Deveriam guardar um dia exclusivo 
para adora��o a Deus (8-11), honrar pai e m�e (12), n�o matar (13), n�o 
adulterar (14), n�o furtar (15), n�o dar falso testemunho (16) e n�o cobi�ar 
o que � do pr�ximo (17). 

Ou seja, a Vontade de Deus era um relacionamento �nico com o 
criador e um relacionamento sadio e correto com o pr�ximo. Resumindo: 
Amar a Deus e ao pr�ximo (Conforme Lucas 10.27 – “Amar�s o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu cora��o, de toda a tua alma, de todas as tuas for�as 
e de todo o teu entendimento; e: Amar�s o teu pr�ximo como a ti 
mesmo”). 

Cumprimos os mandamentos de Deus quando priorizamos o 
Senhor e amamos o nosso pr�ximo. 

Voc� tem cumprido os dez mandamentos?

Em sua C�lula � importante estudar detalhadamente os Dez 
Mandamentos, principalmente em nossa cultura que venera e cultua as 
imagens de escultura. Mas � necess�rio tamb�m orientar sobre o 
relacionamento com o pr�ximo.  

II. A Vontade de Deus é Perfeita - Salmo 19.8-11
A Vontade de Deus n�o � opressora. O Salmista diz que (8) “Os 

preceitos do SENHOR s�o retos e alegram o cora��o”. 
Quando conhecemos a Vontade de Deus temos os nossos olhos 

iluminados (8b).
N�o h� injusti�a nos ju�zos de Deus (9). Por isso, fazer a vontade 

do Senhor � mais importante do que o ouro e mais prazeroso do que o mel 
(10). 

Quem faz a vontade do Pai encontra grande recompensa (11).
Viver as orienta��es de Deus em todos os aspectos da vida � 

prazeroso, mesmo diante de afli��es e sofrimento, pois quem faz a vontade 
do Senhor encontra alegria para sua alma. 

Voc� est� feliz em fazer a vontade de Deus?

O objetivo de sua c�lula � ganhar almas. Os novos convertidos 
precisam aprender a ter prazer em andar na vontade de Deus. Sua tarefa 
como l�der � demonstrar a alegria que existe neste caminho. Voc� ser� o 
exemplo para os seus disc�pulos. 

III. Os homens não aceitaram a Vontade de Deus - I Coríntios 1.22-25
Jesus � a vontade de Deus encarnada. Trouxe as boas novas de 

salva��o e nos ensinou o grande mandamento de amar a Deus e ao 
pr�ximo.

Contudo, muitos judeus e gentios recusaram sua mensagem e n�o 
aceitaram a Vontade de Deus. 

Paulo diz: (22) “tanto os judeus pedem sinais, como os gregos 
buscam sabedoria”. 

Os judeus queriam ver sinais, de forma que, Jesus deveria se 
submeter aos seus caprichos. E os gregos desejavam ouvir novas 
filosofias. 

Jesus fazia sinais e falava as sabedorias de Deus, mas n�o dentro 
das exig�ncias dos judeus e dos gregos. Seu compromisso era com o pai, 
n�o com as vaidades humanas. Por isso que Paulo continuava pregando 
(23) “a Cristo crucificado, esc�ndalo para os judeus, loucura para os 
gentios”. 

Contudo, a crucifica��o do Senhor para os salvos � (24) “poder de 
Deus e sabedoria de Deus”.

Por n�o aceitarem a vontade de Deus em Cristo Jesus, os homens 
perderam a oportunidade de ter um encontro com a pr�pria salva��o.

Sempre quando rejeitamos a vontade do Senhor em nossa vida, 
perdemos a felicidade de viver.

Voc� j� viveu longe da vontade de Deus?

Em sua c�lula, demonstre a necessidade que temos de aceitar a Vontade de 
Deus. � importante que os seus disc�pulos n�o andem segundo o que 
acham certo, mas unicamente no caminho do Senhor.  

IV. Jesus veio fazer a Vontade do Pai - João 2.13-25
Jesus � o Deus encarnado e estava sujeito a vontade do Pai. O 

Templo de Jerusal�m foi constru�do para a gl�ria de Deus, mas estava 
sendo usado para os interesses humanos. A religi�o judaica havia sa�do da 
Vontade de Deus.

Por isso que, quando foi ao Templo na P�scoa, (14-15) e encontrou 
os que vendiam bois, ovelhas e pombas e tamb�m os cambistas 
assentados, fez um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem 
como as ovelhas e os bois, derramou pelo ch�o o dinheiro dos cambistas, 
virou as mesas.


