
A graça de Deus daria a Timóteo compreensão de todas as coisas 
(7), contudo, nunca deveria esquecer o conselho de Paulo (8): “Lembra-te 
de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, 
segundo o meu evangelho”. 

Como discípulos de Jesus, precisamos trabalhar no reino e 
permanecer confiando na graça do Senhor. 
 
Conclusão: 
 Somente a Graça de Jesus nos dará condições de administrar 
nossos recursos e talentos na salvação de vidas e na sinalização do Reino 
de Deus. Somente a graça nos fará viver em justiça e piedade. Por isso, 
nossa maior tarefa é permanecer na Graça do Senhor Jesus.  
 
Oração 
Permite, ó Senhor, que a tua contínua misericórdia purifique e defenda a 
tua Igreja; e, porquanto ela não pode continuar em segurança sem teu 
socorro, preserva-a sempre com teu auxílio e bondade; 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). 

 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

25º Domingo Comum 
A Graça de Deus e o Discipulado 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: Por que a Graça de 

Deus é fundamental para o/a 
Discípulo/a? 

• Ministração do Roteiro 
 
 
 

O Evangelho de hoje fala do zelo 
que temos que ter ao administrar os 
recursos do mundo em prol do Reino de Deus. A leitura do profeta Amós 
fala da luta contra a injustiça. O salmo apresenta o Deus que levanta o 
desvalido e a carta paulina é uma orientação ao pastor Timóteo. 
Entenderemos que nossa relação com o mundo, com o próximo, com a 
justiça e com o ministério só é possível mediante a Graça do Senhor Jesus.   
 
I. A Graça nos faz sábios na administração dos bens - Lucas 16.1-13. 

Jesus utilizou histórias do dia-a-dia para ensinar lições espirituais. 
Já que as pessoas entendem bem as coisas materiais, fica mais fácil para 
elas entenderem princípios do Reino do Céu através da comparação. Uma 
destas parábolas mais interessantes, e talvez a mais chocante, é a 
registrada em Lucas 16:1-13. Este relato utiliza uma pessoa mundana e 
corrupta para ensinar aplicações aos discípulos cristãos. 

SMM

3ª Idade

Patrícia

Teresa Pereira

Márcia

Zezé

Myrna

Alexandre

Angélica

Teresa do 
Antônio

Jandira

Casais

Juvenis

Comunhão

     DISCIPULADO 
Roteiro para Células Metodistas 

18 a 24 de setembro de 2016. Ano V – Roteiro 244 
 Igreja Metodista de Vila Isabel – A Igreja que Caminha no Discipulado 

 



Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado como 
quem estava a defraudar os seus bens. Ele foi chamado para prestar contas 
porque seria despedido. 

O administrador astuto elaborou um plano para, após ser despedido 
por seu patrão, ser acolhido na casa das pessoas sem precisar trabalhar na 
terra ou mendigar. 
 Depois de refletir, este administrador inventou um plano para 
reduzir as dívidas que as pessoas tinham com o patrão. Ele usou o pouco 
tempo que restava antes de entregar as contas para arrumar acordos com 
cada um dos devedores. Deste modo, depois de perder o emprego, várias 
pessoas ficariam devendo alguma coisa a ele e dariam do que ele 
precisasse durante a época de seu desemprego. Ele aproveitou o presente, 
embora de modo desonesto, para providenciar recursos para o futuro (5-7). 
 No v. 8 o Senhor Jesus diz: “E elogiou o senhor o administrador 
infiel porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais 
hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz”. 
 Os filhos do mundo usam do presente para providenciar seu futuro. 
Jesus usa este princípio para falar de salvação e vida eterna. Nosso futuro 
é no céu. Por isso ele diz (9): “E eu vos recomendo: das riquezas de 
origem iníqua (dinheiro do mundo) fazei amigos; para que, quando 
aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos”. 

A lição está clara: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e 
quem é injusto no pouco também é injusto no muito (10). 

Como eu aplico as riquezas do mundo nas coisas de Deus fala da 
minha vida relacionada a verdadeira riqueza (11,12): “Se, pois, não vos 
tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos 
confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do 
alheio, quem vos dará o que é vosso? 

Preciso escolher sempre. Ou sirvo as riquezas, ou sirvo ao reino de 
Deus. Jesus diz (13): “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há 
de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao 
outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas”. 

A graça de Deus nos faz sábios na administração de nossos 
recursos para o reino de Deus. Com nosso trabalho dizimamos, ofertamos 
e investimos em missões. Com o nosso trabalho ajudamos o próximo 
necessitado e glorificamos a Deus. Não espere ter muitos recursos para 
fazer a obra de Deus. Seja fiel no pouco e Deus te abençoará.  
 
 

II. A Graça nos ensina a fazer justiça e denunciar o erro - Amós 8.4-7 
Em Amós 8.4-7 Deus condena a injustiça presente em Israel. 
Deus sabia que os ricos e autoridades tinham (4) “gana contra o 

necessitado e destruíam os miseráveis da terra”. Eles aumentavam o preço 
dos produtos e usavam de balanças enganadoras (5). Tudo isso para 
comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias 
(6).  

Diante dessa injustiça o profeta diz (7): “Jurou o SENHOR pela 
glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras, para sempre!” 

A Graça de Deus faz justiça. Nossa relação com o próximo 
determina nossa relação com Deus. A graça nunca permanece no erro, no 
engano e no pecado. Ela não é “graça barata”. Pelo contrário, a graça 
exige santidade e justiça na relação com o próximo.   
  
III. A Graça nos dá força para levantar o desvalido - Salmo 113 

O Salmo 113 fala do Deus que levanta o desvalido. É um salmo de 
louvor.  

O autor diz que o Senhor será bendito para sempre (1,2), todos os 
dias (3). Ele está acima das nações e sua glória acima dos céus (4). 
Ninguém é semelhante a Ele (5).  
Contudo, Ele se inclina para ver o que (6) “se passa no céu e sobre a 
terra”. Ele contempla os que sofrem. 

Deus levanta o necessitado (7,8): “Ele ergue do pó o desvalido e do 
monturo, o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os 
príncipes do seu povo”. 
 Ele não despreza o carente e o excluído. Deus (9) “faz que a 
mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos”. 

A graça de Deus nos dá forças para levantar o desvalido. Deus é o 
único que muda a nossa sorte. Ele nos faz agente desta transformação e 
salvação.  
 
IV. A Graça é fundamental para o ministério - I Timóteo 2.1-8 

Em I Tm 2.1-8 Paulo exorta o jovem pastor a permanecer na graça. 
Timóteo precisaria fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus (1), ser 
um discipulador e transmitir o ensino sobre a graça a outros discípulos (2). 

Deveria também participar dos sofrimentos de Paulo (3), e como 
soldado, trabalhar para agradar o Deus que o arregimentou (4) sem se 
envolver nos negócios do mundo. Sua luta seria segundo as normas do 
reino (5). 
 


