
Oração 
Deus Onipotente, que edificaste tua Igreja sobre o fundamento dos 
Ap�stolos e Profetas, sendo Jesus Cristo mesmo a principal pedra angular; 
concede que sejamos unidos em esp�rito por meio de seu ensino e feitos 
um santo templo aceit�vel a teus olhos; mediante nosso Senhor Jesus 
Cristo, 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. 

20� Domingo do Tempo Comum
A Sabedoria que vem de Deus

Jo�o 6.51-58

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � Sabedoria?
 Leitura Inicial: Jo�o 6.51-58.

Introdução
Existem muitas falsas sabedorias no mundo. Cada religi�o cria sua 

pr�pria sabedoria. Contudo, a �nica sabedoria que traz a vida eterna � a 
sabedoria que vem de Deus mediante o Evangelho do Senhor Jesus. � esta 
sabedoria que desejamos conhecer e receber. 

I. A Necessidade da Sabedoria que vem de Deus - João 6.51-58
O Evangelho de Jo�o 6.51-58 continua relatando o encontro de 

Jesus com os Judeus e sua explica��o sobre o P�o que vem do C�u. 
Ele declarou que era este p�o vivo. Este p�o que veio para dar a 

vida ao mundo � Sua pr�pria carne (51). Por isso, a pessoa s� tem vida se 
comer sua carne e beber o seu sangue (53). Quem comer e beber ser� 
ressuscitado no �ltimo dia (54). Esta � a verdadeira comida e bebida (56). 
Jesus afirma (57): “...quem de mim se alimenta por mim viver�”.

Os judeus n�o entenderam estas palavras e disseram entre si (52): 
“Como pode este dar-nos a comer a sua pr�pria carne”?

Sabemos que Jesus se referia a sua morte na cruz e ao sacramento 
da Santa Ceia que fala desta morte. Atrav�s de seu sangue e seu corpo na 
cruz do calv�rio somos salvos e temos vida eterna. O sacrif�cio de Jesus 
nos comprou de volta para Deus.
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Contudo os judeus e alguns disc�pulos n�o conseguiram entender 
estas palavras. N�o tiveram a Sabedoria que vem de Deus. 

Humanamente falando n�o conseguimos entender as Palavras de 
Jesus. Sempre iremos interpretar segundo nossas experi�ncias humanas e 
religiosas. 

Somente com a Sabedoria que vem de Deus conseguiremos 
entender e aceitar a dire��o do Senhor. � esta sabedoria que nos d� a f� 
para receber Jesus como Senhor e Salvador e tomar a Santa Ceia na Igreja. 
Sem a Sabedoria que vem de Deus n�o nos reconhecemos pecadores e 
necessitados da gra�a do Senhor. 

Voc� tem a sabedoria que vem de Deus?

II. Liberdade para aceitar ou recusar a Sabedoria que vem de Deus -
Provérbios 9.1-6

Deus, em Cristo Jesus, deseja revelar seus mist�rios aos homens. 
Para isso Ele derrama a Sabedoria que vem do alto. 

Prov�rbios 9.1-6 fala da Sabedoria de Deus como uma pessoa que 
(1) edificou a sua casa, preparou um grande banquete e mandou suas 
criadas convidar os simples e faltos de senso (2-4). No v. 6 a sabedoria 
diz: “Deixai os insensatos e vivei; andai pelo caminho do entendimento”.

Deus deseja nos dar a sabedoria que vem do alto, e nos convida. 
Contudo, podemos aceitar ou negar este convite do Senhor. 
Temos o livre arb�trio. Quando aceitamos o convite da Sabedoria a 

nossa vida muda e o Evangelho passa a ser a dire��o da nossa exist�ncia. 
Voc� deseja receber a Sabedoria que vem de Deus?

III. As Bênçãos da Sabedoria que vem de Deus - Salmo 34.2-3, 10-11, 
12-13, 14-15.

O Salmo 34 nos convida a louvar e a buscar a Deus. Quem busca 
ao Senhor e a sua sabedoria, bem nenhum lhe faltar�. O v.10 diz: “Os 
le�ezinhos sofrem necessidade e passam fome, por�m aos que buscam o 
SENHOR bem nenhum lhes faltar�”.

Precisamos desejar aprender de Deus. O v.11 diz: “Vinde, filhos, e 
escutai-me; eu vos ensinarei o temor do SENHOR”.

A sabedoria que vem de Deus nos d� longevidade e nos faz ver o 
bem. Com sabedoria aprendemos a refrear nossa l�ngua, fugir do mal e 
procurar a paz. 

A sabedoria muda nossa vida para melhor. O Salmista diz (12-14): 
“Quem � o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?

Refreia a l�ngua do mal e os l�bios de falarem dolosamente. Aparta-te do 
mal e pratica o que � bom; procura a paz e empenha-te por alcan��-la”.

Voc� tem recebido as b�n��os que vem do conhecimento da 
sabedoria de Deus?

IV. Atitudes de quem tem a Sabedoria que vem de Deus - Efésios 5.15-
20

Paulo escrevendo aos Ef�sios 5.15-20 mostra como deve ser a 
atitude da pessoa que recebeu a Sabedoria que vem de Deus. 

Esta pessoa � mudada pela gra�a e passa a andar com prud�ncia. 
Os vv.15 e 16 dizem: “Portanto, vede prudentemente como andais, n�o 
como n�scios, e sim como s�bios, remindo o tempo, porque os dias s�o 
maus”.

N�o podemos nos tornar insensatos, mas devemos procurar 
compreender a vontade do Senhor (17). 

Paulo diz a que a Sabedoria que vem de Deus n�o nos deixa viver 
embriagados de vinho, mas cheios do Esp�rito Santo (18). 

Viveremos louvando ao Senhor (19) e (20) “ dando sempre gra�as 
por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo”.

Quando temos um encontro real com Cristo as nossas atitudes 
revelam a sabedoria que vem de Deus. Esta sabedoria � expressa mediante 
nossa humildade, simplicidade e poderosa f� mediante o conhecimento do 
Senhor Jesus. 

Sua atitudes demonstram a sabedoria que vem de Deus? 

Conclusão: 
Todo esfor�o humano sem a sabedoria que vem de Deus � em v�o. 
O Evangelho de Cristo s� � entendido e aceito quando o nosso 

cora��o � aberto para receber a sabedoria. � atrav�s da ora��o (Tiago 1.5) 
e leitura da Palavra de Deus (II Tm 3.16, 17)que alcan�amos esta Gra�a. 

Jo�o Wesley dizia: “A Escritura do Antigo e do Novo Testamentos 
é o mais s�lido e precioso sistema de verdade divina. Todas as partes da 
mesma s�o dignas de Deus, e todas juntas constituem um corpo total, no 
qual n�o h� defeito nem excesso. Ela � a fonte de sabedoria celeste”. 


