
reconciliadora em nossa vida. Vivemos os mandamentos pela graça 
e alcançamos a alegria, pois a “alegria cristã é alegria na obediência”.  
 
Conclusão: 

John Wesley dizia: “Viver os Mandamentos é amar a Deus que vos 
amou mais do que tendes amado a qualquer criatura, de modo que sois 
constrangidos a amardes a todos os homens como vos amais a vós 
mesmos, com um amor que não só arda constantemente no vosso coração, 
mas que também lance labaredas em todas as vossas ações e na vossa 
conversa, e que faça de toda a vossa vida uma "obra de amor", uma 
contínua obediência àqueles mandamentos”. 

Esta santa caminhada só é possível pela graça do Senhor em nossa 
vida! 
Oração  
Concede, ó Senhor, que o curso deste mundo seja governado em paz pela 
tua providência; e que tua Igreja possa servir-te com alegria e confiança; 
por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito 
Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  
 

 
Dedicação: 
Cântico de encerramento / Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
15º Domingo Comum 

Mandamentos e Graça 
 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: O que é alegria? 
• Ministração do Roteiro 

 
 

John Wesley (1703-1791) dizia: “A 
alegria cristã é alegria na obediência; alegria 
no amar a Deus e em guardar os seus 
mandamentos”.  

A obediência aos mandamentos do Senhor gera vida e verdadeira 
alegria. Hoje veremos a Alegria que nasce na nossa relação com Deus e 
que só é possível mediante a Graça de Jesus Cristo. . 
 
I. Os Mandamentos transformam nossa relação com o próximo - 
Lucas 10.25-37. 

O Evangelho de Lucas 10.25-37 conta a parábola do Bom 
Samaritano. Um doutor da Lei (25) desejando provar Jesus, lhe pergunta: 
“Mestre, que farei para herdar a vida eterna?” Quando Jesus pergunta o 
que está escrito na lei, ele responde (27): “Amarás o Senhor, teu Deus, de 
todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o 
teu entendimento; e: Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. 

Jesus então conclui (28): “Respondeste corretamente; faze isto e 
viverás”. Para justificar-se, ele pergunta a Jesus (29): “Quem é o meu 
próximo?” 
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É neste contexto que Jesus cita a parábola do Bom Samaritano. Um 
homem que ia de Jerusalém a Jericó, é assaltado e ferido ficando 
semimorto. Um sacerdote desce pelo mesmo caminho e passa ao largo. 
Depois um levita faz o mesmo. Vieram de Jerusalém; estavam adorando a 
Deus, mas não pararam para auxiliar o ferido. 

Contudo, um samaritano (povo odiado pelos religiosos por ter 
nascido de um sincretismo religioso) se compadece dele, cura suas feridas, 
leva-o a uma hospedaria e se compromete em pagar todas as despesas 
provenientes do tratamento. 

Jesus pergunta (36): “Qual destes três te parece ter sido o próximo 
do homem que caiu nas mãos dos salteadores?” Respondeu-lhe o 
intérprete da Lei (37): “O que usou de misericórdia para com ele”. Então, 
lhe disse: “Vai e procede tu de igual modo”. 

Amar o próximo é usar de misericórdia. A nossa obediência a Deus 
se revela na adoração e no bem que fazemos ao próximo. Servimos a Deus 
na pessoa do próximo. Os mandamentos mudam nossa vida em 
comunidade.  
 
II. Os Mandamentos demonstram nossa relação com Deus - 
Deuteronômio 30.10-14  
 Deuteronômio 30.10-14 é um convite a relação com Deus mediante 
seus Mandamentos.  
 A alegria da vida é fruto da obediência (10): “se deres ouvidos à 
voz do SENHOR, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus 
estatutos, escritos neste Livro da Lei, se te converteres ao SENHOR, teu 
Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma”.  
 Obedecer a Deus não é difícil nem distante (11-13): “Porque este 
mandamento que, hoje, te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe 
de ti. Não está nos céus, para dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que 
no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do 
mar, para dizeres: Quem passará por nós além do mar que no-lo traga e 
no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está mui perto 
de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires”. 
 A palavra de Deus não existe para nos oprimir, mas para nos 
libertar. A obediência à Palavra alimenta nossa relação com Deus e nossa 
vida em comunidade. 
 
 

III. Os Mandamentos nos fazem depender unicamente de Deus - 
Salmo 69.14,17,32-36. 
 Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós 
mesmos é o coração do Mandamento do Senhor. Nesta relação com Deus 
e com o próximo alcançamos a graça para viver, mesmo diante das 
situações mais difíceis. Os mandamentos nos ensinam a depender 
unicamente de Deus.  
 O Salmo 69 fala do homem que guarda os mandamentos de Deus e 
passa por duras provações. 
 No sofrimento, ele pede salvação, livramento (14), misericórdia 
(16) e reposta as suas orações (17). E também testemunha de que a pessoa 
que busca a Deus tem o coração reavivado (32) e nunca será desprezado 
(33).  

Podemos louvá-lo, pois Ele nos fará habitar em sua presença (35-
36). Os mandamentos apontam para Deus e nos fazem depender Dele nos 
momentos de lutas e tribulações. Os Mandamentos criam relação de 
pertença e intimidade.    
 
IV. Os Mandamentos só podem ser vividos mediante a Graça de 
Cristo - Colossenses 1.15-20 
 O mandamento de Deus é perfeito. Amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo é o resumo de toda Lei.  
 Contudo, o ser humano está afastado de Deus e não consegue viver 
as ordenanças do Senhor. Não possui a alegria que decorre da obediência. 
 Antes de viver o mandamento precisa estar reconciliado com Deus. 
Por isso Jesus veio ao mundo. 
 Em Colossenses 1.15-20, Paulo revela este mistério da 
reconciliação. 

Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Antes de tudo, 
Ele subsiste.  

Como a cabeça do corpo tem a primazia sobre todas as coisas. 
Deus fez Nele residir toda a plenitude para que pelo Seu sangue na cruz 
pudesse fazer a paz e exercer o ministério da reconciliação de todas as 
coisas (20). 

É através da Graça de Cristo que podemos nos reconciliar com 
Deus e viver seus mandamentos. É impossível amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo se não houver uma ação da graça  


