
Oração 
� Deus Onipotente, a quem verdadeiramente conhecer � a vida eterna; 
concede-nos que conhe�amos perfeitamente que teu Filho Jesus Cristo � o 
caminho, a verdade e a vida; para que, seguindo seus passos, andemos 
com perseveran�a no caminho que conduz � vida eterna; mediante o 
mesmo teu Filho 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 Renova��o Espiritual.

5� Domingo da P�scoa
O Caminho do Novo Mandamento

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Qual a pessoa que 

voc� conhece que mais demonstra 
amor?

 Ministração do Roteiro

Jesus ressuscitou realmente. 
Vivemos estes dias de P�scoa na celebra��o da ressurrei��o de Cristo. 
Hoje iremos reler o caminho do Novo Mandamento que proporciona o 
cumprimento da miss�o, nos transforma em adoradores e nos enche de 
esperan�a. Caminhar no amor uns pelos outros � sinal de sucesso no 
testemunho e agrada o cora��o de Deus.

I. O Caminho do Novo Mandamento - João 13.31-35
O Evangelho de Jo�o 13.31-35, narra a orienta��o dada por Jesus 

logo ap�s a sa�da de Judas para tra�-lo, na noite da P�scoa, quinta-feira 
santa.

Com a sa�da de Judas, Jesus pode declarar abertamente que, 
naquela hora, come�aria a glorifica��o do Filho e de Deus Pai. O Filho 
glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho (31,32) atrav�s do sofrimento, 
obedi�ncia, morte e ressurrei��o. O Filho glorificou o Pai na sexta-feira 
santa e foi glorificado pelo Pai no Domingo da Ressurrei��o.
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Jesus declara que voltaria ao Pai, isso no dia da Ascens�o (33): 
“para onde eu vou, v�s n�o podeis ir”.

Contudo os disc�pulos estariam cumprindo a Miss�o munidos de 
um Novo mandamento (34,35): “Novo mandamento vos dou: que vos 
ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que tamb�m vos ameis uns 
aos outros. Nisto conhecer�o todos que sois meus disc�pulos: se tiverdes 
amor uns aos outros”.

No caminho do novo mandamento (amar uns aos outros), os 
disc�pulos cumpririam a miss�o, seriam adoradores e viveriam em 
esperan�a. 

Voc� tem vivido o Novo Mandamento do Senhor? 

II. Missão - Atos 14.21-27
No caminho do novo mandamento, os disc�pulos vivem cumprindo 

a Miss�o. Os disc�pulos, no novo mandamento do amor, s�o testemunhas 
de Cristo em todos os lugares; realizam a Miss�o.

Vemos o exemplo de Paulo em Atos 14.21-27.
O texto diz que Paulo e Barnab� anunciaram o Evangelho em 

muitas cidades e fizeram muitos disc�pulos (21). Em amor exortavam (22) 
“a permanecer firmes na f�; e mostrando que, atrav�s de muitas 
tribula��es, nos importa entrar no reino de Deus”.

Elegeram presb�teros em cada igreja e consolidaram a obra do 
Senhor (23). Ao retornar para Antioquia (27) “relataram quantas coisas 
fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da f�”.

Paulo e Barnab� foram reconhecidos como disc�pulos de Jesus. 
Fizeram a obra de Deus com amor: “Nisto conhecer�o todos que sois meus 
disc�pulos: se tiverdes amor uns aos outros”.

O amor, que deve reinar entre os disc�pulos de Jesus, � a principal 
ferramenta para o cumprimento da Miss�o. 

Voc� tem feito a obra mission�ria?

III. Adoração - Salmo Sl 145
No caminho do novo mandamento, os disc�pulos vivem em 

adora��o. Quem vive no novo mandamento do amor, consegue ser 
testemunha ao pr�ximo e se transforma em adorador.

O Salmo 145 fala da vida de adora��o e louvor. 

O disc�pulo bendiz a Deus para sempre (1,2). Reconhece que Ele � 
grande e digno de ser louvado por todas as gera��es (3,4). Sabe que todos 
falar�o de sua grandeza (5-7) e miseric�rdia (8,9). Reconhece nas obras de 
Deus o seu poder (10-12).

O disc�pulo entende que o reino do Senhor � eterno e justo, por isso 
todos esperam Nele (13-17). Sabe que Ele est� perto de quem o invoca 
para guardar e salvar (18-20).

Por isso o salmista diz (21): “Profira a minha boca louvores ao 
SENHOR, e toda carne louve o seu santo nome, para todo o sempre”.

Voc� tem sido um adorador? Como?

IV. Esperança - Apocalipse 21.1-5 
No caminho do Novo Mandamento os disc�pulos vivem em 

esperan�a. Apocalipse 21.1-5 fala sobre esta esperan�a.
Jo�o viu um novo c�u e nova terra (1) e a nova Jerusal�m, a cidade 

santa, que descia do C�u (2).
Ouviu a voz dizendo que Deus habitar� com os homens (3): 

“Ent�o, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabern�culo de 
Deus com os homens. Deus habitar� com eles. Eles ser�o povos de Deus, e 
Deus mesmo estar� com eles”.

N�o haver� mais l�grimas, morte, luto, pranto e dor (4), pois assim 
diz o Senhor: (5): “Eis que fa�o novas todas as coisas”.

Todas as desgra�as, injusti�as, mis�rias e viol�ncia do mundo 
cessar�o. Vale a pena perseverar em Deus.

Voc� tem perseverado na esperan�a do Senhor? 

Conclusão:
N�o existe outra forma de cumprir a miss�o a n�o ser no caminho 

do novo mandamento. Somos obrigados a amar uns aos outros. Esta � a 
nossa identidade. Jesus diz: “Nisto conhecer�o todos que sois meus 
disc�pulos: se tiverdes amor uns aos outros”.

Que o Senhor nos ajude a crescer neste amor para que sejamos 
testemunhas e adoradores cheios de esperan�a no novo c�u e na nova terra 
onde Cristo reinar� para sempre. Gl�ria a Deus.  


