
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. 

5� Domingo da Quaresma
Quaresma e a Nova Aliança

Jo�o 12.20-33

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que ocorreu de 

novo, no ano passado, em sua 
vida?

 Leitura Bíblica: Jo�o 12.20-33

Introdução: 
Na Cruz do Calv�rio o Senhor 

Jesus estabeleceu uma nova alian�a no 
seu sangue. N�o estamos mais na Alian�a 
do monte Sinai, feita entre Deus e 
Mois�s. 

Nossa Alian�a foi realizada no Monte do Calv�rio mediante o sacrif�cio 
de Jesus Cristo. 

Hoje precisamos viver as promessas da nova Alian�a com ousadia, 
humildade e f�.  

I. Promessa da Nova Aliança no Coração - Jeremias 31.31-34
O profeta Jeremias (626—586 aC) anuncia a Palavra do Senhor dizendo: 

(31) “ Eis a� v�m dias, diz o SENHOR, em que firmarei nova alian�a com a casa 
de Israel e com a casa de Jud�”.

A Antiga Alian�a iria passar e viria uma nova Alian�a na Gra�a. A 
Alian�a do Sinai estaria sendo anulada por causa do pecado do povo (32). 
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Esta nova Alian�a ser� diferente. O pr�prio Deus ir� imprimir a lei na 
mente e escrever no cora��o (33). Com isso todos conhecer�o ao Senhor (34) e 
ter�o seus pecados perdoados. 

A convers�o � a a��o do Esp�rito de Deus em nosso cora��o. Ele escreve 
em nosso esp�rito sua vontade. A nova alian�a opera no interior do ser humano. 
N�o � mais a pr�tica externa de ritos religiosos, mas uma verdadeira 
transforma��o do cora��o operada pelo poder de Deus. 

Quem voc� j� levou a Cristo este ano?
O trabalho da C�lula � levar vidas a Cristo para que tenham uma Nova Alian�a 
com Deus. 

II. Clamor por uma nova Aliança - Salmo 51.3-15
O contexto do Salmo 51 � o pecado cometido por Davi com Bate-Seba, 

filha de Eli� e mulher de Urias, o heteu (II Samuel 11). Davi comete adult�rio e 
homic�dio. Quando � repreendido pelo profeta Nat�, reconhece os pecados 
cometidos e clama pela miseric�rdia. Davi, ap�s quebrar a Alian�a com Deus, 
busca uma nova Alian�a.

Ele pede a compaix�o, o perd�o e a purifica��o (1,2). Reconhece que � 
um pecador (3-5) e pede que Deus crie nele um novo cora��o (10). Deseja ter 
novamente a alegria da salva��o (12). 

Davi promete ser um anunciador das miseric�rdias divinas (13-15). 
A a��o do Esp�rito Santo em nosso cora��o s� ocorre mediante a 

confiss�o dos pecados e sincero arrependimento. Quando o ser humano se volta 
para Deus, recebe um novo cora��o e um esp�rito reto. � a��o da gra�a de Deus 
mediante a resposta humana. 

Voc� est� vivendo longe da nova alian�a? Precisa voltar para Deus?
A C�lula auxilia as vidas a voltarem para Deus. 

III. Jesus, o Autor da Nova Aliança - Hebreus 5.7-9
Em nenhum momento o ser humano conseguiu a salva��o mediante seus 

m�ritos. 
Mas o Senhor Jesus veio em carne sofrer pelos nossos pecados (7) 

oferecendo ora��es e suplicas com forte clamor e l�grimas; tornou-se (9) “o 
Autor da salva��o eterna para todos os que lhe obedecem”.

A salva��o � operada no esp�rito humano mediante a a��o do Esp�rito de 
Deus. Isso s� � poss�vel porque Jesus, na cruz, tornou-se o autor da nossa 
Salva��o. Sem Jesus Cristo � imposs�vel a Salva��o e a opera��o de Deus na vida 
humana.

Voc� j� tentou obter a salva��o mediante as obras e religi�es?
A C�lula aponta Jesus como o �nico caminho para a salva��o eterna. Ele 

� o �nico autor da salva��o. 

IV. Com sua Morte, o Senhor Jesus inaugurou a Nova Aliança - João 12.20-
33

Alguns gregos, em Jerusal�m, desejam ver Jesus e procuram Felipe (20-
21). A resposta de Jesus � clara (23): “� chegada a hora de ser glorificado o Filho 
do Homem”.

A glorifica��o do Senhor seria mediante sua morte na cruz. Para isso Ele 
usa como exemplo o gr�o de trigo que precisa morrer para virar planta e dar 
muitos frutos (24). 

A l�gica de Jesus era (25): “Quem ama a sua vida perde-a; mas aquele 
que odeia a sua vida neste mundo preserv�-la-� para a vida eterna”. Este caminho 
de perda, sofrimento e de cruz precisava ser seguido pelos disc�pulos (26).

Com a aproxima��o de sua morte, Jesus se sente profundamente 
angustiado, mas entende que veio exatamente para a cruz (27): “Agora, est� 
angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas 
precisamente com este prop�sito vim para esta hora”.

Ao inv�s de pedir livramento, Ele glorifica o pai com seu sofrimento 
(28). O pai responde de forma aud�vel a todos: “Eu j� o glorifiquei e ainda o 
glorificarei”. Com a morte de Jesus na cruz, o mundo seria julgado, o diabo seria 
expulso (31) e todos seriam atra�dos a Cristo. Jesus disse: (32) “E eu, quando for 
levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo”. � a morte de Jesus na cruz que 
nos atrai a Deus. A nova alian�a feita no esp�rito humano � fruto do sacrif�cio do 
Senhor Jesus. A gra�a nos atrai a Deus mediante a cruz. O caminho de volta ao 
Pai � a morte do Senhor e sua ressurrei��o em nossa vida. 

Sua vida � uma inspira��o para as outras pessoas e principalmente para 
sua fam�lia?

A C�lula trabalha o car�ter do disc�pulo. O objetivo e sermos sal e luz do 
mundo. 

Conclusão:
Hoje aprendemos que:
A nova alian�a � a a��o do Esp�rito de Deus em nosso esp�rito, onde Ele 

escreve suas leis e mandamentos. Contudo, a a��o do Esp�rito Santo em 
nosso cora��o s� ocorre mediante a confiss�o dos pecados e sincero 
arrependimento. E isso s� � poss�vel porque Jesus, na cruz, tornou-se o 
autor da nossa Salva��o. Com a sua morte fomos atra�dos a Deus e hoje 
temos uma nova Alian�a. Alian�a eterna no Sangue de Jesus. 

Oração: Onipotente Deus, Tu somente podes colocar em ordem a vontade e as 
afei��es desordenadas dos pecadores. Concede ao teu povo a gra�a de amar o que 
ordenas e desejar o que prometes; para que, entre as inconst�ncias do mundo, 
permane�am nossos cora��es firmados l� onde se acha a verdadeira alegria, por 
nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um 
s� Deus, agora e sempre. Amém. 


