
serem salvos. Com isso, a igreja dos G�latas come�ou a viver com as 
tradi��es judaicas achando que assim seriam salvos.

Paulo ficou admirado com esta fraqueza da f� (6): “Admira-me 
que estejais passando t�o depressa daquele que vos chamou na gra�a de 
Cristo para outro evangelho”.

Qualquer pessoa ou anjo que pregasse outro evangelho (8,9) 
deveria ser considerado an�tema (maldito).  

Eles deveriam permanecer no Evangelho da gra�a. Como gentios 
n�o poderiam se converter ao juda�smo para ser salvos. Deveriam 
continuar na simplicidade do Evangelho de Cristo. 

Permanecer no Evangelho � t�o importante quanto crer no 
Evangelho. 

Pergunta: Como ajudar uma pessoa desviada do Evangelho?

Conclusão:
Recebemos a gra�a do Senhor. Como gentios somos aben�oados e 

salvos. O Evangelho do Senhor nos alcan�ou. Contudo, precisamos 
permanecer no Evangelho e na santifica��o. O Autor dos Hebreus diz: 
“Segui a paz com todos, e a santifica��o, sem a qual ningu�m ver� o 
Senhor” (Hebreus 12.14).

Oração 
� Amoros�ssimo Pai, que desejas nos mostremos agradecidos e lancemos 
os nossos cuidados sobre ti, que zelas por n�s, nada temendo sen�o a perda 
de tua presen�a; preserva-nos de infundados receios e ansiedades 
mundanas, e n�o permitas que nuvem alguma da vida terrenal esconda de 
n�s a luz de teu eterno amor, que a n�s manifestaste na pessoa de teu Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor. 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.

9� Domingo da Semana Comum
Salvação para Todos

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� foi vitima 

de preconceito?
 Ministração do Roteiro

Em G�nesis 12.1-10 o Senhor 
chamou a Abra�o e lhe fez promessas. Ele e todas as fam�lias da terra 
seriam aben�oadas. � em Abra�o que tem in�cio o povo da promessa. Com 
seu neto Jac�, v�m as doze tribos de Israel, e da tribo de Jud� vem o povo 
judeu e a promessa do messias salvador.

Contudo, Jesus nasceu entre os judeus para ser salvador dos judeus 
e gentios (estrangeiros). Paulo diz: “Nisto n�o h� judeu nem grego; n�o h� 
servo nem livre; n�o h� macho nem f�mea; porque todos v�s sois um em 
Cristo Jesus” (G�latas 3.28).

Hoje veremos que a B�n��o e a Salva��o s�o para todos. Todos 
precisam ser evangelizados e precisam permanecer no Evangelho.  

I. A Bênção de Deus para todos - Lucas 7.1-10
O Evangelho de Lucas 7.1-10 fala do encontro de Jesus com a f� 

de um centuri�o romano que morava em Cafarnaum.
O texto diz que o servo de um centuri�o estava morrendo (2) e ele 

pediu aos anci�os judeus para buscar Jesus (3). 
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Este centuri�o era um amigo para o povo judeu. Por isso, ao 
encontrar Jesus, eles dizem (4): “Ele � digno de que lhe fa�as isto; porque 
� amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga”.

Era um gentio que tinha respeito e considera��o pela f� do povo de 
Israel.

Contudo, mesmo tendo a reputa��o de digno, ele se considerava 
indigno que Jesus entrasse em sua casa (6) e mandou seus amigos dizerem
(6,7): “Senhor, n�o te incomodes, porque n�o sou digno de que entres em 
minha casa. Por isso, eu mesmo n�o me julguei digno de ir ter contigo”.

Aquele gentio tinha a f� no poder da palavra de Jesus. Ele diz (7): 
“...manda com uma palavra, e o meu rapaz ser� curado”.

O centuri�o era um militar que sabia o que significava obedecer a 
ordens superiores (8), e cria que Jesus tinha esta autoridade sobre as 
doen�as e os dem�nios. 

Jesus fica admirado e diz ao povo (9): “Afirmo-vos que nem 
mesmo em Israel achei tamanha f� como esta”.

O centuri�o n�o pertencia ao povo da promessa, mas creu no poder 
e na autoridade de Jesus.

A b�n��o do Senhor est� voltada para a pessoa de f�, independente 
de ser gentia ou judia. Em Cristo n�o existe mais barreiras. Todos podem 
ter um encontro com Deus e ser salvos pela gra�a de Jesus. � exigida 
apenas a f�. 

Pergunta: Voc� tem a f� em Jesus como este centuri�o?

II. A Salvação de Deus para todos - I Reis 8.41-43
Salom�o teve a gra�a de Deus para construir o Templo em 

Jerusal�m. Em I Reis 8.41-43, na inaugura��o, ele pede que o Senhor 
escute as ora��es; tanto as realizadas no local do santu�rio, como as 
distantes, por pessoas que morassem em outras terras.

Contudo, o Templo estaria aberto, n�o somente para o povo de 
Israel, mas tamb�m para o estrangeiro.

Por isso, Salom�o pede a Deus que escute a ora��o dos gentios 
(estrangeiros) quando estes, sabedores dos milagres do Senhor, orarem 
voltados para o Templo (41-42).

O objetivo � que (43) “todos os povos da terra conhe�am o teu 
nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que esta 
casa, que eu edifiquei, � chamada pelo teu nome”.

Deus n�o � exclusivo para o povo de Israel, mas deseja ser Deus e 
Senhor de todos. Os povos da terra precisam conhecer o nome do Senhor e 
ser salvos. A salva��o � para todos. 

Pergunta: Voc� j� aceitou Jesus como Senhor e Salvador?

III. O Evangelho para todos.
O pequeno Salmo 117 convida a todos a louvarem o nome do 

Senhor. � um convite direcionado aos gentios (1): “Louvai ao SENHOR, 
v�s todos os gentios, louvai-o, todos os povos”.

A miseric�rdia do Senhor alcan�a o estrangeiro e a sua fidelidade 
subsiste para sempre (2).

Contudo, os povos s� louvar�o ao Senhor se forem evangelizados. 
O Evangelho de Jesus precisa alcan�ar a todos. Por isso o Senhor Jesus 
ordena (Mc 16.15 ): “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 
criatura”.

O Evangelho � para todos. Devemos nos esfor�ar para compartilhar 
o amor de Deus a todas as pessoas. 

Devemos tamb�m enviar mission�rios para as na��es e sustent�-
los. Paulo escreve aos romanos dizendo (Rm 10.14,15): “Como, pois, 
invocar�o aquele em quem n�o creram? e como crer�o naquele de quem 
n�o ouviram? e como ouvir�o, se n�o h� quem pregue? E como pregar�o, 
se n�o forem enviados? como est� escrito: Qu�o formosos os p�s dos que 
anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas 
coisas”. O Evangelho � para todos.

Pergunta: Voc� tem pregado o Evangelho?

IV. Precisamos Permanecer no Evangelho - Gálatas 1.1-2,6-10.
Sabemos que a B�n��o, a Salva��o e o Evangelho s�o para todos. 

Contudo, n�o basta crer no Evangelho. Precisamos permanecer no 
Evangelho. 

Esta � a palavra que Paulo envia aos G�latas (Gl 1.1-2,6-10).
Paulo havia evangelizado os gentios g�latas (moravam na Gal�cia 

do Sul, atual Turquia). Eles, como gentios, receberam a b�n��o e a 
salva��o mediante o Evangelho que Paulo pregou. Contudo, depois de 
alguns meses, chegaram � cidade alguns judeus “convertidos a Cristo”, 
ensinando que deviam guardar as leis e costumes do povo judeu para 


