
Espírito Santo converte nosso coração a Cristo para que possamos nos 
achegar e conhecer o Pai. Nossa relação com Jesus definirá nossa relação 
com o Pai. Em I João 2.23 está escrito: “Qualquer que nega o Filho, 
também não tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem também o 
Pai”. Que possamos conhecer o Pai mediante o Filho Jesus Cristo. Amém.  

 
Oração  
Ó Senhor, suplicamos-te que recebas, com piedade celestial, as orações do 
teu povo que te invoca: e concede que todos saibam e compreendam o que 
devem fazer e tenham a graça e poder para fielmente o realizar. 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). 

 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

22º Domingo Comum 
Pai Celeste  

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Quais as 

características do Pai do Céu? 
• Ministração do Roteiro 

 
 

 
Hoje a Palavra de Deus nos levará a 

conhecer o Pai Celeste. Ele acolhe e 
recompensa os humildes, conhece os 
nossos corações, é amparo dos necessitados e nos atrai para uma nova 
aliança em Cristo Jesus, seu Filho.  
 
I. Deus que acolhe e recompensa os humildes - Lucas 14.1,7-14 

Lucas 14.1,7-14 narra dois ensinamentos do Senhor sobre 
humildade e recompensa. 

Jesus entrou na casa de um fariseu para comer pão e observou que 
as pessoas procuravam os primeiros lugares. A partir desta cena, Jesus faz 
uma parábola sobre exaltação e humilhação.  

Quem, em um casamento, ocupa o primeiro lugar pode ser 
envergonhado se aparecer um convidado mais digno. Contudo, se tomar o 
último lugar, pode ser honrado com o convite para sentar em um lugar 
melhor. 
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Desta parábola o Senhor ensina o seguinte princípio (11): “Pois 
todo o que se exalta será humilhado; e o que se humilha será exaltado”.  

Todo humilde é acolhido pelo Senhor.  
No mesmo momento, Jesus orienta a buscar a recompensa em 

Deus. Ele diz que quando dermos um jantar, não devemos convidar as 
pessoas que um dia poderão nos recompensar (12). Jesus diz (13-14): 
“Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e 
os cegos; e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que 
recompensar-te; a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição 
dos justos”. A orientação é procurar recompensa em Deus e não na terra, 
entre os homens. 

O humilde sabe que sua recompensa vem de Deus. Nossas relações 
não devem ser mediante a tese de “tirar vantagens em tudo”. Só recebemos 
do Senhor quando, com humildade, esperamos somente Nele.  

 
II. Deus vê o coração - I Sm 16.3-13 

O profeta Samuel, em I Sm 16.3-13, é enviado a casa de Jessé para 
ungir um rei no lugar do rei Saul. Deus diz (3): “Convidarás Jessé para o 
sacrifício; eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te 
designar”. 

Quando Samuel vê Eliabe, diz consigo mesmo (5): “Certamente, 
está perante o SENHOR o seu ungido”. Mas Deus lhe fala ao coração (7): 
“Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei; 
porque o SENHOR não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, 
porém o SENHOR, o coração”. 

Jessé fez passar seus sete filhos diante de Samuel; porém Samuel 
disse a Jessé (10): “O SENHOR não escolheu estes”. 

Ainda faltava um, o mais moço, que estava apascentando ovelhas 
(11). O texto diz que Jessé (12) “mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele 
ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o SENHOR: Levanta-te e 
unge-o, pois este é ele”. Assim Samuel ungiu Davi e, daquele dia em 
diante, o Espírito do SENHOR se apossou dele. 

Talvez Jessé tenha desprezado Davi, e Samuel valorizado o porte 
físico de seus irmãos. Contudo, Deus vê o coração. Ele conhece as 
intenções de nossa vida e investe naquele que tem o coração aberto para 
sua palavra. 

 
 
 

III. Deus é amparo para os necessitados - Salmo 68 
 O salmo 68 é um convite a cantar e exaltar ao Senhor (4), pois Ele 
é o amparo dos necessitados. 

Ele é o (5) “Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa 
morada”. 

É tão misericordioso que (6) “faz que o solitário more em família; 
tira os cativos para a prosperidade”. 

Ele saiu a frente de seu povo pelo deserto (7). O próprio Sinai se 
abalou na presença de Deus (8). Ele deu o sustento e restabeleceu o povo 
exausto (9). Na habitação do povo Deus fez provisão para os necessitados 
(10). 

Deus é o amparo para todos os necessitados, por isso, precisamos 
estar entre a multidão que semeia estas boas novas (11). 

 
IV. Deus nos chama para uma nova aliança - Hebreus 12.18-24 

Hebreus 12.18-24 compara a experiência de Israel no Monte Sinai 
e a Igreja no Monte Sião, a Nova Jerusalém. 

Quando Moisés subiu ao monte para receber as leis do Senhor 
houve barulho, fumaça, trevas, escuridão e tanto medo que o povo pediu 
para que Deus não falasse mais (19), pois (20) “já não suportavam o que 
lhes era ordenado: Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado”. O 
próprio Moisés disse (21): “Sinto-me aterrado e trêmulo”! Leia Ex 19.18.  

Esta é a figura da antiga aliança. A Aliança da Lei e dos 
Mandamentos.  

Contudo, a Igreja chegou ao Monte Sião, a nova Jerusalém, 
símbolo da graça de Jesus no calvário. Somos convidados para uma nova 
Aliança de Salvação.  

O autor diz (22-24): “Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade 
do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à 
universal assembleia e Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a 
Deus, o Juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o 
Mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas 
superiores ao que fala o próprio Abel”. 

Deus nos acolhe, em Cristo, para uma Aliança de redenção e 
justiça. Não baseado no medo, mas no amor e na graça do Pai.  
 
Conclusão: 
 Deus é o Pai Celeste que enviou Jesus, seu único Filho, para nos 
salvar. Nossa relação com o Pai passa pela nossa comunhão com Jesus. O  


