
Ele teve transbordado em sua vida a graça, a fé o amor de Cristo 
(14). Por isso repetia sempre (15): “Fiel é a palavra e digna de toda 
aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos 
quais eu sou o principal”. 

Paulo passou a ser modelo do pecador perdoado e restaurado. Ele 
diz: “Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, 
em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa 
longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a 
vida eterna”. 

Aquele que crê em Jesus é restaurado para uma vida de excelência 
e ministério. Assim como Deus transformou Saulo em Paulo, Ele é 
poderoso para transformar a vida do perdido e usá-lo para sua glória e 
poder.  

Precisamos crer na restauração do perdido.  
 
Conclusão: 
 O perdido só será salvo se conhecer o amor de Deus em Cristo 
Jesus. Nenhum sentimento religioso tem o poder de transformar o homem 
perdido. Somente o Evangelho. Por isso, nosso dever é anunciar as boas-
novas em todos os tempos para todas as pessoas. Isso faz parte de nossa 
identidade cristã. E.C.S.   

 
Oração  
Ó Deus, protetor dos que em ti confiam, sem o qual nada é forte, nada é 
santo; acrescenta e multiplica a tua misericórdia para conosco, a fim de 
que, sob o teu governo e direção, vivamos esta vida de tal maneira que não 
percamos a vida eterna. Por 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). 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

24º Domingo Comum 
A Salvação dos Perdidos 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Como um perdido 

pode ser salvo? 
• Ministração do Roteiro 

 
 
 

O Ser humano está perdido pelo 
pecado. Esta é a verdade que nos iguala. 
Sejam pobres, ricos, homens ou mulheres. 
Todos são pecadores perdidos e necessitam da salvação do Senhor.  

A Palavra de Deus nos levará aos perdidos. Ela nos ensinará sobre 
o amor do Pai, o poder da intercessão, o arrependimento e a restauração 
que Deus opera, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo na vida do 
pecador convertido.  
 
I. Amor pelos Pedidos - Lucas 15.1-32 

Em Lucas 15 o Senhor Jesus apresenta três parábolas para os 
fariseus e escribas que murmuravam contra sua atitude de receber 
pecadores e comer com eles (1,2). 

A primeira parábola fala da ovelha perdida (3-7) onde o Senhor 
afirma que um pecador que se arrepende dará mais júbilo no céu do que 
noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento.  

A segunda parábola fala da mulher que perde uma dracma (8-10). 
A dracma valia um denário, ou seja, o preço de uma diarista. 
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Ela faz todo o esforço até encontra-la, e depois reúne as amigas 
para uma grande festa. Jesus conclui dizendo (10): “Eu vos afirmo que, de 
igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se 
arrepende”. 

A terceira parábola é a do filho pródigo (11-32). O filho mais novo 
pega a parte de sua herança e vai para um país distante onde gasta tudo 
com prazeres. Vem uma fome no país e ele começa a passar necessidade. 
Busca trabalho e vai alimentar porcos. Até que resolve voltar a casa do 
pai. O filho arrependido confessa seu pecado e é honrado pelo pai que lhe 
dá uma grande festa e troca suas roupas. O filho mais velho, que 
representa os fariseus e escribas, se revolta pela atitude do pai em receber 
o filho novamente. Achava errado receber e honrar um filho que perdeu 
tudo por causa do pecado. Mas o pai responde (31,32): “Meu filho, tu 
sempre estás comigo; tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que 
nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava 
morto e reviveu, estava perdido e foi achado”. 

Com isso, Jesus afirma aos religiosos, que a murmuração deles era 
porque não compreendiam o amor do Pai que recebe pecadores 
arrependidos e os transformam por sua graça.  

Só levamos vidas a Cristo, mediante o arrependimento e 
conversão, quando aceitamos o amor do Pai que acolhe a todos sem 
acepção de pessoas.  

Precisamos amar os perdidos. 
 
II. Intercessão pelos perdidos - Êxodo 32.7-14. 
 Enquanto Moisés estava no Monte recebendo os Mandamentos e 
instruções de Deus, o povo impaciente fez um ídolo para adoração. Um 
bezerro de ouro.  
 Êxodo 32.7-14 fala do ira de Deus sobre o povo de Israel (7-10) e 
da intercessão de Moisés (11-14). 
 Deus está disposto e destruir o povo e recomeçar um novo 
ministério com Moisés. O Senhor diz: “Tenho visto este povo, e eis que é 
povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles 
o meu furor, e eu os consuma; e de ti farei uma grande nação”. 
 Moisés intercede pelos pecadores e pede o livramento de Deus. Em 
sua oração, Moisés diz (13): “Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, 
teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: 
Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta 

terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a 
possuam por herança eternamente”. 
 Êxodo diz que Deus se arrependeu do mal que dissera havia de 
fazer ao povo (14). Ou seja, Deus moveu seu braço segundo a intercessão 
de Moisés.  
 O Senhor continua esperando corações misericordiosos que irão 
interceder pelos pecadores. Por isso, não critique as pessoas que estão 
perdidas. Seja um atalaia de intercessão e tudo poderá ser transformado. A 
conversão nasce da pregação do Evangelho e da intercessão.  
 Precisamos interceder pelos perdidos.  
 
III. O Arrependimento dos perdidos - Salmo 51.1-19.  

O Salmo 51 está associado a uma das experiências mais difíceis da 
vida de Davi, o seu caso de adultério com Bate-Seba.  

O relato do pecado de Davi e a censura de Natã estão em 2 Samuel 
11 e 12.1-15. A resposta de Davi a Natã foi imediata: Pequei contra o 
Senhor (2 Sm 12.13). Algum tempo depois, ele escreveu esse Salmo 
penitencial.  

A estrutura do Salmo é a seguinte: apelo à misericórdia de Deus, 
no contexto da confissão de seu pecado (v. 1,2); reconhecimento de que o 
pecado foi contra o Senhor (v. 3,4); confissão do pecado (v. 5,6); uma 
série de pedidos de perdão (v. 7-13); voto de louvor pelo pecador 
perdoado (v. 14, 15); declaração sobre o sentido da adoração verdadeira 
(v. 16,17); pedido a Deus para que restaure a sorte de Seu povo (v. 18,19). 

Este Salmo transmite a sincera confiança no perdão de Deus. O 
Senhor é aquele que nos aceita novamente e está sempre com os seus 
braços abertos aos pecadores verdadeiramente arrependidos. É o modelo 
da oração de arrependimento que Deus aceita. Todo perdido arrependido 
alcança a misericórdia divina.  

Precisamos levar o Evangelho do arrependimento ao perdido.  
 
IV. A restauração dos perdidos - I Timóteo 1.12-17 

Na Carta de Paulo a Timóteo (I Timóteo 1.12-17) o apóstolo fala 
de sua gratidão ao Senhor por ter sido considerado fiel e recebido o 
ministério (12). 

No passado ele havia sido blasfemo, perseguidor da igreja e 
insolente, mas obteve a misericórdia do Senhor, pois praticou todos os 
seus erros “na ignorância, na incredulidade” (13). 


