
Contudo esta salva��o s� � efetivada mediante a f�. Por isso o 
Evangelho diz: (18) “Quem nele cr� n�o � julgado; o que n�o cr� j� est� 
julgado, porquanto n�o cr� no nome do unig�nito Filho de Deus”.

Ele veio como luz, mas infelizmente os homens amaram mais as 
trevas (19, 20). S� se aproxima da luz quem deseja que suas obras sejam 
santas e justas. Quem deseja continuar no pecado nunca ir� procurar Deus. 

O que significa viver em trevas?

A sua C�lula � canal de luz. N�o permita que ela esteja escondida 
ou apenas reservada aos crentes. A C�lula como canal da luz precisa 
iluminar o mundo. Sua c�lula precisa ter pessoas n�o crentes.  

Conclusão: 
Neste roteiro sobre a Quaresma e a Alegria da Salva��o 

aprendemos que: 
Jud� e Israel s�o s�mbolos da humanidade ca�da no pecado. Assim 

como foram levados para o cativeiro, o homem no pecado vive em 
cativeiro espiritual e moral. 

As pessoas cativas no mundo sentem, de forma inconsciente, 
saudade da comunh�o com Deus. Sofrem por estarem afastadas do Senhor. 

Contudo, a salva��o pela gra�a em Cristo tem o poder de 
transformar as vidas, o car�ter, a moral e nos fazer instrumentos de paz, 
justi�a e fraternidade.

Isso ocorre por que Jesus na cruz foi o nosso salvador. Como Filho 
unig�nito de Deus veio trazer a Alegria da Salva��o. 

Quem tem Jesus tem a Alegria Eterna. 

Ora��o 
Bendito Pai, cujo Filho Jesus Cristo desceu do c�u para ser o verdadeiro 
P�o que vivifica o mundo; concede-nos sempre esse P�o, para que Ele 
viva em n�s e n�s nele, 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).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 
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Introdução: 
O Quarto Domingo da 

Quaresma � chamado de "Domingo 
Laetare", ou "Domingo da Alegria". 
Ele recebe estes nomes porque 
assim, este dia, come�ava lendo a Ant�fona de Entrada da Santa Ceia: 
"Laetare, Ierusalem..." ("Alegra-te Jerusal�m! Reuni-vos, v�s todos que 
a amais; v�s que estais tristes, exultai de alegria! Saciai-vos com a 
abund�ncia de suas consola��es"). Isa�as 66, 10-11.

Este Domingo fala a Alegria da nossa Salva��o. Est�vamos cativos 
pelo pecado e fomos salvos pela gra�a do Senhor. Hoje a Palavra de Deus 
falar� sobre Quaresma e Salva��o. 

I. O Povo preso pelo Pecado - II Crônicas 36.14-16, 19-23
A primeira leitura fala do cativeiro de Jud�. Os (14) “chefes dos 

sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgress�es, segundo 
todas as abomina��es dos gentios; e contaminaram a casa que o SENHOR 
tinha santificado em Jerusal�m”.

DISCIPULADO
Roteiro para Células Metodistas

15 a 21 de mar�o de 2015 - Ano IV – Roteiro 165
Igreja Metodista de Vila Isabel – A Igreja que Caminha no Discipulado



Deus enviou os profetas e o povo recusou ouvir Sua voz, por isso 
“subiu a ira do SENHOR contra o seu povo, e n�o houve rem�dio algum” 
(15,16).

O Imp�rio Babil�nico em 588 a.C, veio contra Jud�, destruiu o 
Templo e os pal�cios e levou o povo cativo (19,20). Este cativeiro durou 
70 anos como havia profetizado Jeremias (21). S� terminou quando Ciro, 
rei da P�rsia foi despertado pelo Senhor e permitiu que o povo retornasse 
para Jud� e reedificasse Jerusal�m (22-23). 

Jud� e Israel s�o s�mbolos da humanidade ca�da no pecado. O 
pecado gera cativeiro e morte (Romanos 6.23). Somente pela Gra�a temos 
a Alegria da Salva��o e podemos ser instrumento de vida, justi�a e 
fraternidade.

Voc� j� viveu preso pelo pecado? Como foi a sua liberta��o?

A Sua C�lula � uma reuni�o de pessoas libertas que trabalham para 
a liberta��o do mundo. Por isso precisamos ter uma c�lula em cada rua e 
uma Igreja em cada bairro. 

II. O Sofrimento do cativo pelo pecado - Salmo 137.1-6
O Salmista lembra o sofrimento dos cativos na Babil�nia. O v. 1 

diz: “�s margens dos rios da Babil�nia, n�s nos assent�vamos e 
chor�vamos, lembrando-nos de Si�o”.

N�o havia �nimo para tocar as harpas (2). Era imposs�vel estar 
alegres e cantar diante de tanto sofrimento (3,4). 

O povo vivia no cativeiro com saudade de Jerusal�m. A cidade 
Santa era a (6) “maior alegria”. Por isso fizeram juramentos de nunca 
esquecer a p�tria que um dia perderam.

Este Salmo lembra o sofrimento do homem sem Deus. As pessoas 
cativas no mundo sentem, de forma inconsciente, saudade da comunh�o 
com Deus. O vazio interior, que n�o pode ser preenchido com nada, � 
fruto da aus�ncia da alegria da Salva��o.

Voc� percebia um vazio interior antes de ter a Salva��o em Cristo?

A sua C�lula acolhe as pessoas n�o crentes e ministra a alegria da 
Salva��o. A maior alegria da c�lula � a presen�a de vidas que necessitam 
da gra�a de Deus. 

III. A Obra da Salvação - Efésios 2.4-10
Est�vamos em pecado, escravizados por satan�s. Era imposs�vel ao 

homem conseguir sua liberta��o e salva��o. Viv�amos em um verdadeiro 
“Cativeiro Babil�nico”. Contudo, (4) “Deus, sendo rico em miseric�rdia, 
por causa do grande amor com que nos amou, (5) e estando n�s mortos 
em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, — pela gra�a sois 
salvos”. 

Ele nos ressuscitou e nos fez (6) “assentar nos lugares celestiais em 
Cristo Jesus”.

Nunca conseguir�amos nossa salva��o pelas obras. Paulo diz (8-9): 
“Porque pela gra�a sois salvos, mediante a f�; e isto n�o vem de v�s; � 
dom de Deus; n�o de obras, para que ningu�m se glorie”.

Deus operou a nossa salva��o, nos recriou em Cristo Jesus para 
que and�ssemos em boas obras (10).

A salva��o pela gra�a tem o poder de transformar nossas vidas, 
nosso car�ter, nossa moral e nos fazer instrumentos de paz, justi�a e 
fraternidade. 

A gra�a que um dia nos alcan�ou tem o poder de alcan�ar qualquer 
pessoa. Devemos ser instrumentos dessa gra�a. 

Quando voc� aceitou a Gra�a Salvadora de Deus?

A sua C�lula � instrumento de Deus para espalhar a salva��o pela 
gra�a sobre todos os homens. Se esforce para que sua c�lula receba muitos 
amigos e familiares n�o crentes. O objetivo da C�lula � ganhar almas para 
o Senhor. Ser um instrumento de evangeliza��o e comunh�o. 

IV. Jesus: O Filho de Deus e Salvador - João 3.14-21
O Evangelho de Jo�o aponta para a cruz de Jesus como elemento 

da nossa Salva��o. 
Ele diz: (14, 15) “do modo por que Mois�s levantou a serpente no 

deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que 
todo o que nele cr� tenha a vida eterna”.

Conforme N�meros 21.9, Mois�s levantou uma serpente de bronze 
para que os feridos pelas serpentes pudessem ser curados ao olhar a haste. 

Jesus na cruz estava sendo o nosso salvador. Como Filho unig�nito 
de Deus veio trazer a Alegria da Salva��o (16). 

O objetivo de sua miss�o n�o foi julgar o mundo, mas salvar (17). 


