
Oração 
Concede, � Senhor, que o curso deste mundo seja governado em paz pela 
tua provid�ncia; e que tua Igreja possa servir-te com alegria e confian�a; 
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).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

15� Domingo do Tempo Comum
Os Pregadores do Evangelho
Marcos 6.7-13

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � a soberba?
 Leitura Inicial: Marcos 6.7-13

Evangelho significa boas-novas, 
noticias boas. Jesus enviou pregadores 
para anunciar este Evangelho que 
acolhe e salva o pecador. Cada disc�pulo 
� um pregador do Evangelho com sua vida e testemunho. Nossa miss�o � 
levar a gra�a de Deus para que um maior n�mero de pessoas tenha a 
oportunidade da salva��o que s� � encontrada em Cristo Jesus. Hoje 
veremos as caracter�sticas dos pregadores do Evangelho. 

I. Os Pregadores do Evangelho são fiéis à missão - Marcos 6.7-13.
Jesus envia seus pregadores com um prop�sito definido e com o 

poder da gra�a.
Em Marcos 6.7-13 vemos a miss�o dada aos doze ap�stolos: foram 

enviados de dois a dois e com autoridade sobre os esp�ritos imundos (7); 
n�o puderam levar nada pelo caminho (8); apenas um bord�o, sand�lias e 
uma t�nica (8); deveriam permanecer na mesma casa onde seriam 
acolhidos at� o final da miss�o (10); se n�o fossem aceitos na cidade, 
sacudiriam o p� dos p�s em testemunho contra ela (11). 
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Eles sa�ram em miss�o pregando o arrependimento (12), 
expulsando dem�nios e curando numerosos enfermos, ungindo-os com 
�leo (13).

Os doze foram fi�is � miss�o; anunciaram o arrependimento e os 
sinais seguiram suas palavras. Como pregadores, precisamos apenas ser 
fiel ao Senhor. N�o h� necessidade de se preocupar com nada (n�o 
puderam levar nada). Deus suprir� nossas vidas e enviar� os sinais. Nossa 
tarefa � ser fiel no an�ncio do Evangelho que convida homens e mulheres 
ao arrependimento. 

Voc� tem pregado o Evangelho com sua vida e palavras? Conte 
seu testemunho. 

II. Os Pregadores do Evangelho não seguem a padrões humanos -
Amos 7.12-15

Os pregadores do Evangelho s�o levantados pelo Senhor e n�o 
seguem os padr�es humanos e seculares.

O profeta Am�s (Am�s 7.12-15) precisou confrontar o l�der 
religioso de Israel. Ele era de Jud� e foi pregar a Palavra de Deus em 
Israel. O sacerdote Amazias o pro�be de pregar em Betel e o expulsa (12-
13). Contudo, Am�s respondeu com coragem (14,15): “Eu n�o sou 
profeta, nem disc�pulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sic�moros.
Mas o SENHOR me tirou de ap�s o gado e o SENHOR me disse: Vai e 
profetiza ao meu povo de Israel”.

Am�s n�o seguia os padr�es formais da religi�o. Ele apenas 
cumpria sua miss�o de pregar a Palavra de Deus. N�o era um profissional 
da f�, um cl�rigo. Era apenas um pecuarista e agricultor que estava 
cumprido a vontade de Deus. 

Os pregadores do Evangelho tem compromisso apenas com o 
Senhor Jesus. Nossa tarefa � anunciar as boas novas. Isso n�o � o 
compromisso apenas do cl�rigo (pastor), mas de todo o povo de Deus. N�o 
seguimos os padr�es do mundo ou seus valores. Seguimos apenas a 
vontade de Deus. Nosso compromisso � com o Senhor e com a vida. 

� dif�cil pregar o Evangelho?  

III. Os Pregadores do Evangelho tem um compromisso com a justiça 
de Deus - Salmo 85.8-14

Os Pregadores do Evangelho tem uma mensagem que � diferente 
de tudo. Nosso compromisso � com a justi�a de Deus.

O Salmo 85.8-14 fala dessa caracter�stica. N�s escutamos o que o 
Senhor tem a dizer. Sua palavra sempre ser� de paz (8) e de salva��o (9). 
Em Jesus, a gra�a e a verdade, a justi�a e a paz se encontram (10). A 
Palavra de Deus faz brotar a verdade e a justi�a (11). Quando obedecemos 
Sua palavra, produzimos frutos e criamos caminhos novos (12,13). 

A justi�a de Deus (sua soberana vontade) leva o povo a viver em 
paz, fraternidade, produzindo frutos bons e caminhos retos. O Evangelho 
tem o poder de transformar nossa vida e fam�lia. Quem aceita a gra�a de 
Jesus � transformado pela Justi�a de Deus. 

O Evangelho tem transformado sua vida? Conte seu testemunho. 

IV. Os Pregadores do Evangelho levam a palavra de Redenção -
Ef�sios 1.3-14.

Os pregadores do Evangelho levam a reden��o que h� no sangue 
de Jesus. Em Ef�sios 1.3-14 Paulo fala da gra�a de Deus que opera na 
pessoa que cr� no Evangelho. 

Ela � aben�oada com toda sorte de b�n��o espiritual (3); � 
escolhida para ser santo (4); se torna filho por ado��o (5); recede a 
reden��o pelo sangue da cruz (7); conhece o mist�rio de Deus, Jesus 
Cristo (9,10); se torna herdeiro (11), vive para o louvor e a gl�ria de Deus 
(12) e � selada pelo Esp�rito Santo (13,14). 

Esta palavra de Reden��o transforma a vida do homem e da 
mulher. Em Cristo voltamos � dignidade inicial que Deus conferiu ao ser 
humano. Cristo nos restaura completamente. 

As pessoas veem diferen�a em sua vida? Como? Conte seu 
testemunho. 

Conclusão: 
Vimos na Palavra de Deus, que os Pregadores do Evangelho s�o 

enviados por Jesus e fieis a miss�o, n�o seguem padr�es humanos, t�m um 
compromisso com a justi�a de Deus e levam a palavra de Reden��o. 

Esta � a fun��o de cada disc�pulo. Sair� da nossa boca e atitude, o 
Evangelho que transformar� o mundo. Que n�o sejamos negligentes diante 
desta grande Miss�o.

Jo�o Wesley dizia: “A nossa principal tarefa � pregar "o 
arrependimento para com Deus e a f� em nosso Senhor Jesus Cristo".


