
Ora��o 
Concede-nos a gra�a, � Senhor, para responder prontamente ao chamado 
de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamar a todos os povos as Boas Novas 
da sua salva��o, para que n�s e o mundo todo contemplemos a gl�ria das 
suas maravilhosas obras; o qual vive e reina contigo e com o Esp�rito 
Santo, um s� Deus, agora e sempre. Am�m. 

Dedica��o:
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. 

4� Domingo do Tempo Comum
O Profeta de Deus

 Acolhimento:
 Ora��o inicial:
 C�ntico: 
 Quebra-gelo: O que � um profeta?
 Ministra��o do Roteiro

Profetas s�o homens e mulheres 
levantados por Deus para falar ao povo em 
nome de Deus. Aquele que leva uma 
mensagem de Deus � um profeta. A Igreja de Cristo exerce o dom 
prof�tico sobre o mundo. Ela denuncia o pecado e anuncia as boas novas 
de salva��o. Neste aspecto, todos n�s, precisamos ser profetas do Senhor. 
Hoje veremos as caracter�sticas do profeta levantado por Deus. 

I. Profeta fala a verdade – Lucas 4.21-30
Lucas 4.21-30 revela que Jesus n�o foi reconhecido pela Sinagoga 

de Nazar�. Ap�s ler Isa�as 61.1,2 e declarar que a Palavra de Deus se 
cumpriu em sua vida, Ele foi literalmente rejeitado pelos nazarenos.

As pessoas ficaram escandalizadas e diziam (22): “N�o � este o 
filho de Jos�?” O povo estava esperando milagres para crer (23). Desejava 
que Jesus repetisse o que tinha feito em Cafarnaum. Ele era muito 
“comum” para ser o Messias.

Jesus sabia que n�o seria recebido em sua pr�pria terra (24). Cita 
Elias fez milagres na casa de uma vi�va de Sarepta de Sidom (gentia), 
sendo que em Israel existiam muitas pessoas passando necessidade, e 
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tamb�m, cita o profeta Eliseu, que purificou o siro Naam�, tendo, em 
Israel, muitos leprosos. Jesus diz que os profetas foram aos gentios porque 
profeta n�o tem honra em sua pr�pria casa (26-27).

Jesus, como Profeta em excel�ncia, falou a verdade. O povo ficou 
irado e o (29-30) “expulsaram-no da cidade e o levaram at� ao cimo do 
monte sobre o qual estava edificada, para, de l�, o precipitarem abaixo.
Jesus, por�m, passando por entre eles, retirou-se”.

A incredulidade impediu Jesus de realizar milagres em Nazar�. 
Hoje me dia, muitos religiosos, com suas incredulidades, rejeitam o plano 
da Salva��o. N�o aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Contudo, como 
profetas, precisamos continuar anunciando a Verdade que liberta. 

II. Profeta não tem medo - Jeremias 1.4-5,17-19
Jeremias 1.4-5,17-19 fala da voca��o ministerial do profeta. 

Jeremias foi consagrado profeta �s na��es antes de sair do ventre de sua 
m�e (4,5). 

Deus o envia a pregar sem medo (17). Foi colocado como (18) 
“cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo 
o pa�s, contra os reis de Jud�, contra os seus pr�ncipes, contra os seus 
sacerdotes e contra o seu povo”.

Pregaria a Palavra e seria rejeitado. Mas teria o amparo de Deus. O 
Senhor o conforta dizendo (19): “Pelejar�o contra ti, mas n�o 
prevalecer�o; porque eu sou contigo, diz o SENHOR, para te livrar”.

Como profetas de Deus n�o podemos temer a oposi��o da 
injusti�a, da guerra e do �dio. Somos mensageiros da paz e ungidos para 
anunciar a salva��o em Cristo Jesus. Nosso argumento � o amor.  

III. Profeta tem segurança em Deus - Salmo 71.1-17
O Salmo 71 fala da seguran�a que o salmista tinha em Deus.
Ele sabia que Deus era seu ref�gio e que jamais seria 

envergonhado (1), por isso pede livramento e salva��o (2,4).
Tem Deus como uma rocha de salva��o (3), sua esperan�a e 

confian�a desde a inf�ncia e sua mocidade (5,6).
Isso o faz louvar (8) e pedir uma velhice feliz e aben�oada (9). 
Seu clamor por socorro � baseado nos muitos inimigos que o 

cercam (10-11), contudo, confessa que permanecer� esperando no Senhor, 
o louvando e testemunhando de sua justi�a e salva��o (14-15). Ele tem 
seguran�a em Deus.

O Salmista termina declarando com f� (16-17): “Sinto-me na for�a 
do SENHOR Deus; e rememoro a tua justi�a, a tua somente. Tu me tens 

ensinado, � Deus, desde a minha mocidade; e at� agora tenho anunciado as 
tuas maravilhas”.

Seguros em Deus anunciamos com ousadia as maravilhas do 
Senhor. Este seguran�a revela a nossa f�. 

IV. Profeta segue o caminho do Amor - I Coríntios 12.31-13.13
No Cap�tulo 12 de I Cor�ntios, Paulo fala sobre os Dons 

Espirituais. Agora, no cap�tulo 13, deseja mostrar a Igreja um caminho 
sobremodo excelente.

Este caminho � o amor �gape. Sem este amor as l�nguas dos 
homens e dos anjos n�o t�m significado (1). Os dons de profetizar, as 
ci�ncias, a f� para transportar montes n�o mudam nossas vidas. “Nada 
serei” (2).

Toda obra de caridade e at� mesmo o mart�rio n�o ter�o nenhum 
proveito (3). 

Paulo diz que este amor �gape � o que d� ess�ncia e significado a 
nossa vida e minist�rio.

Ele diz (4-8): “O amor � paciente, � benigno; o amor n�o arde em 
ci�mes, n�o se ufana, n�o se ensoberbece, n�o se conduz 
inconvenientemente, n�o procura os seus interesses, n�o se exaspera, n�o 
se ressente do mal; n�o se alegra com a injusti�a, mas regozija-se com a 
verdade; tudo sofre, tudo cr�, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais 
acaba”. 

Os dons passar�o (8-10). No c�u n�o seremos mais meninos. 
Seremos adultos e teremos o pleno discernimento das coisas e saberemos 
que o essencial � a f�, a esperan�a e o amor, estes tr�s; por�m o maior 
destes � o amor (11-13).

Por isso o profeta de Deus segue o percurso do amor. Toda nossa 
obra ser� avaliada pelo crivo do amor. Somente neste caminho seremos 
perfeitos. 
Conclusão: 

Aceitar o of�cio prof�tico n�o � f�cil. Deixar as pessoas perecerem 
nas trevas; ficar neutro diante da destrui��o da vida humana; das injusti�as 
e sofrimentos causados pelo pecado; � aparentemente f�cil. Contudo, 
fomos chamados para testemunhar, como profetas, as boas novas de 
salva��o. N�o podemos ficar mensurando as dificuldades, antes, 
precisamos aceitar, pela f�, o projeto de Deus.Devemos falar como Isa�as 
(6.8): Eis-me aqui. Envia-me a mim”! 


