
Conclusão: 
A Palavra de Deus testifica de Cristo, traz alegria, � um tesouro e 

nos transforma para que possamos ser unidos na sinaliza��o do Reino de 
Deus. Por isso precisamos ter um compromisso di�rio de leitura 
sistematizada da B�blia Sagrada. Se esforce para ler tr�s cap�tulos por dia e 
cinco aos domingos. Em apenas um ano voc� ler[� toda a Palavra de Deus 
sem pressa e com alegria. 

Oração 
Deus Onipotente, cujo Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, � a luz 

do mundo; concede que o teu povo, iluminado e fortalecido pela tua 
Palavra e Sacramentos, brilhe com o resplendor da gl�ria de Cristo, para 
que Ele seja conhecido, adorado e obedecido at� os confins da terra; 
mediante 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. 

3� Domingo do Tempo Comum
A Palavra que Transforma

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� tem lido a 

Palavra de Deus uma vez ao ano?
 Ministração do Roteiro

O Senhor Jesus inicia seu minist�rio 
visitando as sinagogas e anunciando a 
chegada do Reino de Deus atrav�s dos milagres e principalmente por meio 
da prega��o da Palavra. Hoje veremos o poder da Palavra de Deus na vida 
das pessoas que aceitam, com f�, o Evangelho do Reino.

I. A Palavra de Deus se cumpriu em Jesus - Lucas 1.1-4; 4.14-21
O Evangelista Lucas (1.1-4) informa, no in�cio de seu Evangelho, 

que sabia da exist�ncia de muitas narra��es da vida de Cristo escritas e 
transmitidas pelas testemunhas oculares e ministros da palavra. 

Seu esfor�o foi depois de acurada investiga��o de tudo desde sua 
origem, escrever ao disc�pulo Te�filo, uma exposi��o em ordem, para que 
ele tivesse certeza das verdades em que foi instru�do. Mas tarde, o trabalho 
de Lucas passou a ser considerado Palavra de Deus. Palavra que 
testemunha a vida de Jesus e nos salva. 
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Vemos tamb�m que, depois de narrar a inf�ncia de Jesus e seu 
batismo, Lucas (4.14-21) fala de seu regresso a Galil�ia, seu minist�rio nas 
sinagogas e sua ida a Nazar� (14,15).

Em Nazar� Jesus vai � sinagoga e se levanta para ler a Palavra de 
Deus (16). O minist�rio de Jesus era baseado na revela��o da Palavra 
sobre sua pr�pria vida. 

Recebe o livro de Isa�as e passa a ler (61.1,2): “O Esp�rito do 
Senhor est� sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres; 
enviou-me para proclamar liberta��o aos cativos e restaura��o da vista aos 
cegos, para p�r em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceit�vel do 
Senhor”.

Ap�s ler a passagem b�blica, Jesus diz que a profecia acabava de se 
cumprir em sua vida (20-21). 

Jesus se apresenta como o Messias prometido. Sua vida e 
minist�rio foram a concretiza��o dos sonhos e esperan�as do povo. 

Sabemos que a maioria dos habitantes de Nazar� n�o aceitou sua 
mensagem, mas todos que o aceitaram foram transformados em filhos e 
filhas de Deus (Jo�o1.11-13).  

II. A Palavra de Deus traz alegria - Neemias 8.2-10
Neemias 8.2-10 narra o poder da Palavra restaurando o povo, 

trazendo contri��o e transmitindo a alegria do Senhor que � a nossa for�a. 
O sacerdote Esdras leu a Palavra de Deus (Lei de Mois�s) em um 

p�lpito de madeira � toda congrega��o que havia voltado do cativeiro 
Babil�nico e que estava em Jerusal�m (2-4). O povo acompanhou a leitura 
de p� (5). 

O livro foi lido e os levitas deram explica��es de (8) “maneira que 
entendessem o que se lia”. Diante das exorta��es de Deus o povo caiu em 
prantos. A palavra de Deus havia entrado em seus cora��es. 

O Governador Neemias e o Sacerdote e Escriba Esdras disseram 
(9,10): “Este dia � consagrado ao SENHOR, vosso Deus, pelo que n�o 
pranteeis, nem choreis. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e 
enviai por��es aos que n�o t�m nada preparado para si; porque este dia � 
consagrado ao nosso Senhor; portanto, n�o vos entriste�ais, porque a 
alegria do SENHOR � a vossa for�a”.

O dia quando encontramos a Palavra de Deus e conhecemos a 
verdade revelada deve ser dia de festa. � o in�cio de nossa transforma��o. 
A palavra tem o poder de restaura��o. 

III. A Palavra de Deus é um tesouro - Salmo 19. 8-14
O Salmo 19 fala da Palavra de Deus como um tesouro que ilumina 

nossas vidas.
Ela tem o poder de iluminar nossos olhos e alegrar nossos cora��es 

(8) porque seus ju�zos s�o justos e verdadeiros (9). S�o mais desej�veis do 
que o ouro e mais doce que o mel (10).

Quem guarda a Palavra do Senhor recebe grande recompensa (11). 
Um dos grandes benef�cios � o conhecimento do perd�o dos 

pecados. O salmista deseja que Deus o perdoe at� mesmo das faltas que 
lhe s�o ocultas (12).

Desejando ser fiel a Palavra de Deus, o salmista ora (14): “As 
palavras dos meus l�bios e o meditar do meu cora��o sejam agrad�veis na 
tua presen�a, SENHOR, rocha minha e redentor meu!”

A palavra do Senhor � um tesouro precioso para quem a recebe no 
cora��o. 
IV. A Palavra de Deis nos une - I Coríntios 12.12-30

Paulo ensina aos Cor�ntios ( 12.12-30) que a Igreja � um �nico 
corpo com muitos membros. Na diversidade do Corpo precisa haver 
unidade e mutualidade. A carta de Paulo � a Palavra de Deus nos 
ensinando sobre a unidade. 

Ele nos ensina que somos um corpo com muitos membros e unidos 
(12). Unidos em um s� Esp�rito. Fomos todos n�s batizados em um corpo, 
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos n�s b�bedos 
de um �nico Esp�rito (13).

Contudo, o corpo que � unido, tem em si a diversidade (14). Paulo 
usa o exemplo do p�, da m�o, do olho e do ouvido. S�o diferentes em si, 
tem fun��es diferentes, mas pertencem ao corpo e um precisa do outro 
(14-17). Sozinhos n�o constitu�mos um corpo (18-24). 

Por isso n�o pode haver divis�o no corpo de Cristo, antes (25) 
“cooperem os membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros”.
Precisa haver mutualidade. 

Se um sofre todos sofrem. Se um � honrado, todos s�o honrados 
(26). Paulo diz (27): “Ora, v�s sois corpo de Cristo; e, individualmente, 
membros desse corpo”. Deus estabeleceu na igreja ministros e minist�rios. 
N�o temos todos os dons. Necessitamos um do outro para que a obra de 
Deus seja realizada em nossa vida (28-30).  


