
Oração  
Ó Deus, ensinaste-nos que amar a Ti e ao nosso próximo é guardar os teus 
mandamentos; concede-nos a graça do teu Espírito Santo para que sejamos 
consagrados a ti com todo o nosso coração e unidos uns aos outros com 
pura afeição; 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). 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

21º Domingo Comum 
Salvação 

 

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

 
 

 
A Palavra de Deus hoje nos falará 

sobre salvação. Ela é fruto da graça, mas 
exige santidade. Precisa ser anunciada a 
todos os povos, para que todos possam louvar a Deus e participar da 
aliança de filiação. 

 
 I. Salvação e Santidade - Lucas 13.22-30 

A Salvação é fruto da graça que nos salva, justifica e santifica. Por 
isso que sem santidade ninguém verá a Deus (Hb 12.14).  

Lucas 13.22-30 diz que Jesus indo à Jerusalém passava ensinando 
pelas aldeias e cidades (22) quando alguém lhe perguntou (23): “Senhor, 
são poucos os que são salvos”? 

Jesus responde (24): “Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, 
pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão”. 

Para ilustrar, Ele conta uma parábola sobre o homem que fechou a 
porta de sua casa e não deixou mais ninguém entrar. O dono da casa dirá 
(27): “Não sei donde vós sois; apartai-vos de mim, vós todos os que 
praticais iniquidades”. 
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Neste dia haverá muita tristeza e sofrimento para os perdidos (28): 
“Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, no reino de Deus, 
Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados fora”. 

Esta palavra é direcionada principalmente para o povo judeu que 
não aceitou a aliança da graça.  

O Reino de Deus agora foi aberto a todos os povos (29). Jesus diz 
que (30) “há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão 
últimos”. 

Contudo, a graça, a salvação e santidade andam de mãos dadas. 
 
Pergunta ao grupo: O que significa a frase de Jesus: “Esforçai-vos por 
entrar pela porta estreita”? 
 
II. Salvação e Missões - Isaías 66.18-21  

A Salvação não é apenas para o povo judeu. A graça do Senhor 
abriu a porta para todos os homens e mulheres. 

Isaías 66.18-21 diz que as pessoas de todas as nações e línguas 
contemplarão a glória do Senhor (18). Mas como isso será possível? 

O profeta diz que Deus enviará os seus salvos pelas nações para 
que possam anunciar a Sua glória entre todos os homens e mulheres (19) e 
todos irão adorar o Senhor em Jerusalém (20). Será uma obra tão tremenda 
que dos gentios Deus levantará sacerdotes e levitas (21).  
 Cada cristão é um missionário e cada pessoa perdida é um campo 
missionário. Somos responsáveis em compartilhar o Evangelho da graça a 
todos os homens e mulheres. 
 
Pergunta ao grupo: Qual o seu envolvimento com Missões? 
 
III. Salvação e Louvor - Salmo 117 (R. Mc 16.15)  

O Salmo 117 é um convite à salvação e ao louvor. 
Todos os gentios são convidados a louvar o Senhor (1): “Louvai ao 

SENHOR, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos”. 
A misericórdia do Senhor abriu as portas da salvação a todos (2): 

“Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do 
SENHOR subsiste para sempre. Aleluia”! 

Todos os homens e mulheres são criaturas de Deus e precisam da 
salvação. Somente desta forma adorarão o Senhor em Espírito e em 
verdade e darão o verdadeiro louvor a Deus. 

Por isso o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos: “Ide por todo 
o mundo e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16.15). 

Só há louvor perfeito mediante a graça da salvação.   
 
Pergunta ao grupo: Um ímpio pode louvar ao Senhor? 
 
IV - Salvação e a Aliança da Filiação - Hebreus 12.5-13 

A Salvação, que foi aberta a todos os gentios, nos fez filhos e filhas 
de Deus. Estamos vinculados na Aliança de Filiação após termos aceitado 
Jesus como Senhor e Salvador. 

Hebreus 12.5-13 fala da pedagogia de Deus como Pai. Ele nos trata 
como filhos e nos corrige. Por isso não podemos menosprezar a sua 
correção (5). Pois Ele (6) “corrige a quem ama e açoita a todo filho a 
quem recebe”, assim como todo pai disciplina seus filhos (7). 

A correção significa filiação (8). Devemos respeitar a correção de 
Deus assim como respeitávamos a correção dos nossos pais (9).  

O autor diz que Deus (10) “nos disciplina para aproveitamento, a 
fim de sermos participantes da sua santidade”.  

Não devemos ficar entristecidos e desanimados com a correção 
(11), mas tomar atitudes de santidade e disciplina (12,13). 

Fomos salvos para sermos tratados como filhos e filhas de Deus. 
Estamos em uma Aliança de Filiação e Deus nos tratará como filhos.  
 
Pergunta ao grupo: Você tem aceitado a correção de Deus em sua vida? 
 
Conclusão: 
 A Salvação é fruto da graça de Deus. Ela exige santidade e precisa 
ser anunciada a todos os povos, para que todas as nações louvem ao 
Senhor. Contudo, a filiação divina produz correção e disciplina. Deus nos 
trata como filhos e filhas.  

A Salvação é o esforço de Deus para levar a humanidade de volta 
ao céu. É uma porta estreita aberta a todos, mas precisa ser anunciada. 
Nossa tarefa, como pessoas salvas, é compartilhar o amor de Deus a todos 
os homens e mulheres sem pregar uma “graça barata”.  

 


