
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. 

26� Domingo do Tempo Comum
A Intolerância

Marcos 9.38-48

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � a 

intoler�ncia?
 Leitura Inicial: Marcos 9.38-48

Deus est� operando no mundo inteiro. Ele usa sua Igreja para 
espalhar o Evangelho da reconcilia��o. Denomina��es e mission�rios 
est�o trabalhando, de formas diferentes, e executando o mesmo 
mandamento do Senhor: “Ide, portanto, fazei disc�pulos de todas as 
na��es, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Esp�rito Santo, 
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
ordenado" (Mateus 28.18-20a). Contudo, por sermos diferentes, temos a 
tend�ncia de agir com intoler�ncia. Hoje iremos aprender a orar e vigiar 
nossa vida espiritual e deixar Deus operar na vida do irm�o e da irm� da 
forma como Ele deseja. A intoler�ncia crist�, fruto da nossa soberba, � um 
p�ssimo testemunho para o mundo.

I. A Intolerância dos Apóstolos - Marcos 9.38-48
O Evangelho de Marcos 9.38-48 fala de um homem que, no nome 

do Senhor, expulsava dem�nios. Como ele n�o andava no grupo dos 
ap�stolos foi proibido de exercer seu minist�rio (38). Mas Jesus n�o 
concorda com a proibi��o. Ele diz (39-40): “N�o lho proibais; porque 
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ningu�m h� que fa�a milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar 
mal de mim. Pois quem n�o � contra n�s � por n�s”.

Jesus explica que um simples gesto de dar um copo de �gua, em 
seu nome, a um disc�pulo, j� � digno de receber o galard�o (41). 

N�o podemos fazer os outros trope�ar na f� (42) e tamb�m 
devemos retirar tudo que possa nos fazer trope�ar espiritualmente (o 
pecado com as m�os, com os p�s ou com os olhos – 42-48).

A salva��o � uma gra�a de Deus e n�o posso ser soberbo em achar 
que s� ser�o salvos os que estiverem em meu grupo ou em minha doutrina 
denominacional. O Reino de Deus � maior do que a nossa igreja local. 
Devo ser tolerante e deixar os outros trabalhar na f�, entender a salva��o 
como gra�a de Deus, n�o ser trope�o para ningu�m e retirar de minha vida 
tudo que poder� me fazer trope�ar.

Voc� � intolerante?
II. A Intolerância de Josué - Nm 11.25-29

Em N�meros 11.25-29 Deus retira a un��o de Mois�s e coloca 
sobre setenta anci�os. Quando o Esp�rito veio sobre eles, come�aram a 
profetizar. Depois nunca mais profetizaram. Por�m, no arraial, ficaram 
dois homens; um se chamava Eldade, e o outro, Medade que receberam o 
Esp�rito Santo e profetizavam. Quando Josu� fica sabendo, pede para 
Mois�s lhes proibir. Mois�s responde (29): “Tens tu ci�mes por mim? 
Tomara todo o povo do SENHOR fosse profeta, que o SENHOR lhes 
desse o seu Esp�rito”!

O Esp�rito Santo trabalha onde quer. N�o podemos ter uma f� 
exclusivista. Deus opera na vida de todo aquele que o aceita e anda em 
seus caminhos, ainda que esta pessoa n�o perten�a ao nosso grupo 
denominacional. Preciso ser tolerante e aceitar a obra de Deus na vida dos 
outros. 

Fa�a um elogio a uma igreja que n�o seja a sua.
III. Oração contra a Intolerância - Salmo 19.8,10,12-14

O Salmo 19.8-14 nos ensina a ser tolerantes e vigiar nossa vida em 
santidade. Os preceitos, o mandamento, o temor e os ju�zos do SENHOR 
s�o verdadeiros e todos igualmente, justos. Tudo que Deus ordena � 
perfeito e bom. � prazeroso fazer a vontade de Deus. O salmista diz que o 
que Deus ordena (10) “s�o mais desej�veis do que ouro, mais do que 
muito ouro depurado; e s�o mais doces do que o mel e o destilar dos 
favos”. Quem guarda a vontade de Deus receber� grande recompensa (11).

Contudo, somos pecadores. N�o temos condi��es de discernir as 
pr�prias faltas muitas vezes. Pecamos e n�o sabemos que pecamos. Temos 

dificuldade em reconhecer as pr�prias transgress�es e intoler�ncias. O 
salmista diz (12): “Quem h� que possa discernir as pr�prias faltas? 
Absolve-me das que me s�o ocultas”.

Muitas vezes nossa intoler�ncia � fruto da soberba. Pecamos 
porque discriminamos o outro irm�o na f�. O salmista ora (13): “Tamb�m 
da soberba guarda o teu servo, que ela n�o me domine; ent�o, serei 
irrepreens�vel e ficarei livre de grande transgress�o”. Que todas as 
palavras dos nossos l�bios e o meditar do nosso cora��o sejam agrad�veis 
na presen�a do SENHOR. Que tenhamos uma vida de ora��o contra a 
intoler�ncia. 

Voc� agradece a Deus pelas outras igrejas crist�s?

IV. A Santidade contra a injustiça e a Intolerância - Tiago 5.1-6
Tiago 5.1-6 fala do pecado cometido pelos ricos e poderosos. Pelas 

pessoas que discriminam o pr�ximo e s�o intolerantes por causa da 
posi��o que ocupam. Ele diz que os ricos deste mundo devem chorar e 
lamentar (1). S�o possuidores de riquezas in�quas e por isso sofrer�o 
condena��o (2-3). S�o ricos porque cometeram injusti�a contra os 
trabalhadores (4-6). Toda injusti�a contra o pr�ximo � pecado contra 
Deus. Todo enriquecimento na explora��o social e corrup��o atrai a ira do 
Senhor. O reino de Deus exige toler�ncia, amor e justi�a. Que possamos 
ser ricos da gra�a do Senhor e com o trabalho de nossas m�os, aben�oar os 
mais pobres e sofridos do mundo. Que nossa f� seja expressa em nossas 
atitudes. Que nossa santidade se levante contra a injusti�a e a intoler�ncia. 

Voc� j� foi discriminado por ser pobre, negro, mulher, etc? 
Conclusão: 

Jesus nos ensinou sobre a toler�ncia e a santidade. Assim como 
Mois�s agiu com sabedoria, o salmista nos ensinou a orar contra a soberba 
e Tiago nos apontou o caminho da santidade contra a injusti�a, devemos 
buscar a gra�a de Deus para fazermos disc�pulos e disc�pulas em 
santidade, amor e justi�a. Que o Esp�rito do Senhor opere em nossos 
cora��es e sejamos pessoas melhores e santas.  

Oração 
Concede-nos, Senhor, te rogamos, a gra�a de pensar e executar sempre o 
que � justo e bom, para que n�s, que sem ti nada podemos, por ti nos 
tornemos capazes de viver conforme a tua vontade; mediante nosso 
Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um 
s� Deus, agora e sempre. Amém. 


