
IV. O Cristo transformador - Gálatas 3.26-29.
Paulo escreve para a Igreja da Gal�cia, ao Sul da �sia Menor, atual 

Turquia. Em G�latas 3.26-29 o ap�stolo fala do poder do Cristo em nos 
transformar em filhos de Deus (26): “Pois todos v�s sois filhos de Deus 
mediante a f� em Cristo Jesus”. 

Exerceram a f�, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, e foram 
transformados em filhos de Deus por ado��o (Jo�o 1.12,13, Ef�sios 1.5-7).

Foram batizados em Cristo e revestidos de Cristo (27). N�o h� 
mais diferen�a entre judeu e grego. Agora todos s�o um em Cristo (28).  
Os gentios foram transformados em (29) “descendentes de Abra�o e 
herdeiros segundo a promessa”.

Cristo nos transformou por sua Gra�a.

Voc� se sente uma pessoa transformada?

Conclusão:
Quem � Jesus para voc�? Ele precisa ser o Cristo de Deus para a 

nossa vida. Somente com a experi�ncia pessoal com Cristo alcan�amos a 
verdadeira compreens�o da f�. Fomos transformados para a miss�o. Hoje 
nossa tarefa � entrar na igreja para ser edificado e sair da igreja para 
evangelizar. Mais pessoas precisam conhecer o Cristo de Deus. 

Oração: Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos ap�stolos: Eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha paz: n�o olhes para os nossos pecados, 
mas para a f� que anima a tua Igreja. D�-lhe, segundo o vosso desejo, a 
Paz e a Unidade. V�s que sois Deus, com o Pai e o Esp�rito Santo. 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).

12� Domingo do Tempo Comum
Encontro com o Cristo de Deus

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

palavra Redentor?
 Ministração do Roteiro

Quem � Jesus para voc�? Muitas vezes estamos acostumados com 
o nosso “Credo” dominical, mas ainda n�o temos uma experi�ncia 
salvadora com Jesus. Ele precisa ser o nosso Cristo de Deus. O Messias 
que veio da parte de Deus para ser o nosso redentor, restaurador, 
acolhedor e transformador.

Hoje as Sagradas Escrituras nos apresentar�o o Jesus que deseja ser 
mais do que um homem da hist�ria. Ele deseja ser aquele que transforma 
nossa hist�ria.

I. O Cristo Redentor - Lucas 9.18-24
O Evangelho de Lucas nos leva para Cesar�ia de Filipe, ao norte de 

Israel, pr�ximo da S�ria e do L�bano. Jesus vai at� este lugar para ter um 
Retiro pessoal com seus disc�pulos. Ali Ele faz duas perguntas: Quem as 
pessoas dizem que eu sou? Quem voc�s dizem que eu sou?

As pessoas tinham v�rias ideias sobre o movimento de Jesus. Uns 
acreditavam que Ele fosse Jo�o Batista ressuscitado, ou o profeta Elias que 
havia voltado do c�u ou um dos antigos profetas que havia surgido (19). O 
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minist�rio de Jesus era t�o maravilhoso e espantoso que todos achavam 
que se tratava de um milagre em pessoa. 

Pedro recebe a gra�a do Esp�rito Santo para responder pelo grupo 
apost�lico. Ele diz (20): “�s o Cristo de Deus”.

Esta era a verdade sobre Jesus. Ele veio do c�u como o Cristo de 
Deus. O Messias prometido para salvar o povo de Israel e transformar 
gentios em povo de Deus. Ele � o redentor. Aquele que nos compra de 
volta para Deus. 

Contudo, os ap�stolos n�o poderiam declarar tal coisa a seu 
respeito (21) pois, antes da gl�ria, o Senhor precisaria passar pelo 
sofrimento, a rejei��o, a morte e finalmente, a ressurrei��o (22).

Este caminho de sofrimento para a gl�ria da ressurrei��o � 
proposto pelo Senhor Jesus a cada disc�pulo (23-24): “Se algu�m quer vir 
ap�s mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois 
quem quiser salvar a sua vida perd�-la-�; quem perder a vida por minha 
causa, esse a salvar�”.

Jesus � o Cristo redentor de nossas almas. Ele � o Cristo de Deus 
que veio, com seu sofrimento, morte e ressurrei��o, nos transformar em 
povo de Deus. 

Voc� j� teve um encontro pessoal com Jesus? Como foi este encontro?

II. O Cristo Restaurador - Zacarias 12.10-11.13.1
Jesus � o Messias de Deus prometido no Antigo Testamento. O 

profeta Zacarias, de fam�lia sacerdotal, come�ou seu minist�rio em 520 
aC. 

No capitulo 12.10-11, o profeta diz que sobre a casa de Davi e 
sobre os habitantes de Jerusal�m seria derramado um esp�rito da gra�a e de 
s�plicas. Isso fala de convers�o.

O Cristo iria morrer e sua morte seria o in�cio da convers�o e 
restaura��o do povo. Ele diz (10,11): “...olhar�o para aquele a quem 
traspassaram; prante�-lo-�o como quem pranteia por um unig�nito e 
chorar�o por ele como se chora amargamente pelo primog�nito. Naquele 
dia, ser� grande o pranto em Jerusal�m, como o pranto de Hadade-Rimom, 
no vale de Megido”.

Este texto tamb�m aponta para a volta de Jesus, com a Igreja, para 
julgar o mundo. 

No cap�tulo 13.1 o profeta fala da fonte que o Cristo abrir� para a 
casa de Davi e para os habitantes de Jerusal�m, para remover o pecado e a 
impureza.

O Cristo de Deus veio ser o restaurador de todos os homens e 
mulheres come�ando por Israel. Ele � a fonte de restaura��o para todo 
aquele que crer.

Voc� j� foi restaurado pelo Senhor?  

III. O Cristo acolhedor - Salmo 63
As palavras do Salmo 63 v�m do contexto de II Samuel 15. Um 

momento na vida de Davi em que estava cercado de conflitos de 
relacionamento. J� tinha sido perseguido por Saul. Teve um envolvimento 
ad�ltero com Bate-Seba (II Samuel 11.1-10). Tinha sido repreendido 
severamente por seu amigo, o profeta Nat� (II Samuel 12.1-15). Amnom 
seu filho havia abusado da irm� Tamar (II Samuel 13.1-10). Seu filho 
Absal�o matou o irm�o Amnom pelo que fez � mo�a (II Samuel 13.19-
32). A partir de ent�o Absal�o persegue Davi para lhe tomar o trono (II 
Samuel 15.1-20). Percebe-se que deste o cap�tulo 11 ao 15 de II 
Samuel, Davi entra em decl�nio familiar desde seu adult�rio com Bate-
Seba.

Este Salmo � uma ora��o em meio � fuga, incertezas e medo. Davi 
foge � p� para o deserto e fica totalmente sozinho. Nesta hora de solid�o 
Davi fez uma ora��o como um desabafo com Deus. � a ora��o do deserto 
ao Deus acolhedor.

Olhando para o Cristo de Deus somos acolhidos. Ele nos acolhe e 
nos leva para a Gra�a do Senhor.

O salmo 63 fala deste Deus que � rico em acolhimento. O Salmista 
diz que busca a Deus como uma pessoa que tem sede (1). Ele contempla 
no santu�rio (2) e descobre a gra�a que o acolhe (3): “Porque a tua gra�a � 
melhor do que a vida”. 

Acolhido por Deus, promete viver com um cora��o grato (4,5) pois 
tem visto em Deus o seu aux�lio (7). Sabe que Deus o acolhe e ampara (8). 
Ele sabe tamb�m que a justi�a e o ju�zo vir�o do Senhor (9-11), pois 
somente a gra�a pode salv�-lo. 

O Cristo de Deus nos acolhe em nosso deserto existencial e nos 
transforma. 

Voc� j� passou por um deserto espiritual?  


