
Jesus é nosso modelo. Ele é o autor da nossa fé. Por amor a Jesus 
precisamos continuar anunciando o Evangelho da Salvação sem medo da 
perseguição, rejeição ou morte. Temos o exemplo dos grandes homens e 
mulheres da Bíblia Sagrada e da história da Igreja. Temos o exemplo do 
nosso Senhor Jesus. Não podemos parar de testemunhar o que Ele tem 
realizado em nossa vida. 
 Você tem sido uma testemunha fiel? 
 
Conclusão: 

Ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus (Lc 12.49-53) e conhecendo 
o testemunho dos profetas (Jr 38.4-6,8-10), somos motivados a 
permanecer firmes e confiantes na Missão (Sl 40), sabendo que o Senhor é 
o nosso autor e consumador da nossa salvação (Hb 12.1-4) e que sempre 
seremos mais do que vencedores. Nada pode ser motivo para 
abandonarmos a Missão de testemunhar a Graça do Senhor Jesus. 
 
Oração  
Deus Onipotente, que edificaste tua Igreja sobre o fundamento dos 
Apóstolos e Profetas, sendo Jesus Cristo mesmo a principal pedra angular; 
concede que sejamos unidos em espírito por meio de seu ensino e feitos 
um santo templo aceitável a teus olhos; mediante nosso Senhor Jesus 
Cristo, 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). 

 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

20º Domingo Comum 
Missão e Perseguição 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Você conhece história 

de cristãos perseguidos por sua fé? 
• Ministração do Roteiro 

 
 

 
A Igreja recebeu a Missão do Senhor. 

Somos capacitados pelo Espírito Santo para 
pregar a verdade que salva, liberta e 
transforma vidas e estruturas sociais. 
 Contudo, podemos esperar oposições. A perseguição é parte 
integrante da missão uma vez que fazemos guerra contra as forças do mal 
que habitam nas regiões celestiais (Ef 6.12: porque a nossa luta não é 
contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra 
os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do 
mal, nas regiões celestes). 
 Hoje a Palavra de Deus nos levará a reflexão sobre a relação entre 
a Missão e Perseguição.    
 
I. A Missão do Evangelho e a Perseguição - Lucas 12.49-53 

Em Lucas 12.49-53, o Senhor Jesus nos ensina que a Missão do 
Evangelho é também missão de juízo. Jesus disse (49): “Eu vim para 
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lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder”. As 
pessoas são livres para se posicionar diante da mensagem de salvação.  

A própria morte do Senhor pela nossa salvação, foi causada pela 
posição que homens e mulheres tomaram diante de sua mensagem. Seu 
batismo de sofrimento é símbolo da liberdade que o homem tem de rejeitar 
o Evangelho (50). 

A mensagem do Evangelho não gera paz universal no sistema 
mundo. Gera divisão. Pois as pessoas precisariam se posicionar pelo Reino 
de Deus ou contra (51). Por isso haveria divisão dentro da própria casa. 
Uns seguirão ao Reino de Deus e outros seguirão ao reino do mundo. Cada 
um tem a liberdade de escolher de que lado estará. Esta escolha causará 
divisões. Jesus diz (52-53): “Porque, daqui em diante, estarão cinco 
divididos numa casa: três contra dois, e dois contra três. Estarão divididos: 
pai contra filho, filho contra pai; mãe contra filha, filha contra mãe; sogra 
contra nora, e nora contra sogra”. 

A mensagem do Evangelho pode ser aceita ou rejeitada. Uma vez 
que aceitamos o Evangelho do Senhor Jesus como padrão de vida, 
inevitavelmente seremos perseguidos por pregar a justiça, a paz, a 
fraternidade e a salvação unicamente pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

Você já foi perseguido por causa do Evangelho? 
 
II. A Missão segundo a vontade de Deus - Jeremias 38.4-6,8-10 

O profeta Jeremias precisou escolher entre pregar o que as pessoas 
desejavam ouvir ou pregar a verdade de Deus.  

Ele profetizava para que o povo aceitasse o castigo de Deus: o 
cativeiro Babilônico. 

O livro de Jeremias 38.4-6,8-10 diz que, por causa de sua 
pregação, os príncipes desejaram sua morte dizendo que ele não queria o 
bem estar do povo (4): “Morra este homem, visto que ele, dizendo assim 
estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta 
cidade e as mãos de todo o povo; porque este homem não procura o bem-
estar para o povo, e sim o mal”. 

O rei Zedequias entrega Jeremias nas mãos dos príncipes para 
fazerem o que desejarem (5). Eles o jogam em uma cisterna cheia de lama.  

Pela graça de Deus, Ebede-Meleque, um etíope, foi ao rei e 
intercedeu por sua vida, e o rei deu ordem para tirá-lo da cisterna antes que 
morresse de fome e frio (7-10). 

A mensagem de Jeremias provocou a ira dos príncipes. Foi 
perseguido, mas nunca negociou a verdade. O mundo muda sempre, mas 

nossos valores baseados nos Evangelhos precisam permanecer, ainda que 
venhamos sofrer perseguições.  

Como ajudar os cristãos que são perseguidos? 
 
III. A Perseguição e o livramento - Salmo 40 

Podemos esperar a perseguição dos homens, mas também podemos 
esperar o socorro de Deus. Esta é a mensagem do Salmo 40. O salmista 
diz (1): “Esperei confiantemente pelo SENHOR; ele se inclinou para mim 
e me ouviu quando clamei por socorro”. 

Ele nos retira de um poço de perdição e da lama. O Salmista fala 
exatamente o que ocorreu com Jeremias (2) “Tirou-me de um poço de 
perdição, de um tremedal de lama; colocou-me os pés sobre uma rocha e 
me firmou os passos”. 

Deus restaura em nossos lábios um novo cântico (3), por isso, vale 
a pena confiar no Senhor (4). Sempre veremos Suas maravilhas (5).   

Precisamos apensa seguir seu Evangelho, obedecer (6-8) e 
anunciar suas boas novas (9,10), confiar em sua misericórdia (11,12) e 
contar com o seu socorro (13-16). 

A vitória do discípulo é sempre depender do Senhor (17): “Eu sou 
pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim; tu és o meu amparo e 
o meu libertador; não te detenhas, ó Deus meu”! 

Você já teve livramento em meio a perseguições? Conte seu 
testemunho? 
 
IV. O Testemunho dos perseguidos pela verdade - Hebreus 12.1-4 
 O autor de Hebreus cita vários testemunhos de homens e mulheres 
de fé (cap. 11). Foram testemunhas fiéis. Alguns tiveram grandes vitórias 
com as conquistas e outras com seu sofrimento e morte. Agora no capítulo 
12.1-4, ele nos exorta dizendo que somos rodeados por uma grande nuvem 
de testemunhas e nossa vida precisa ser diferente (1): “Portanto, também 
nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, 
desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos 
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta”.  

Não podemos deixar de olhar o autor e consumador da nossa fé (2), 
antes, precisamos meditar no sofrimento do Senhor Jesus diante da 
oposição dos pecadores (3,4): “Considerai, pois, atentamente, aquele que 
suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não 
vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Resistir até o sangue: Ora, na 
vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue”. 


