
 
Oração 
Ó Misericordioso Deus, concede que a tua Igreja, unida pelo Espírito 
Santo, manifeste o teu poder entre todos os povos, para a glória do teu 
nome. Mediante 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). 
 
 
 
 

 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

28º Domingo Comum 
O Caminho do Discipulado 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: O que é ser 

discípulo? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

 
 

O Senhor Jesus Cristo nos alcançou por sua graça (I Co 1.4). 
Fomos transformados em novas criaturas (II Co 5.17). Agora, como novos 
homens e mulheres, precisamos ter uma vida de gratidão, compromisso, 
louvor e perseverança. Este é o caminho do discípulo/a do Senhor Jesus. 
 
I. Gratidão - Lucas 17.11-19. 

O discipulado é um caminho de gratidão. Lucas 17.11-19 descreve 
a cura de dez leprosos. Jesus ia à Jerusalém e passava pelo meio de 
Samaria e da Galiléia (11). Dez leprosos ficaram de longe gritando (13): 
“Jesus, Mestre, compadece-te de nós!”.  Jesus manda-os ir ao sacerdote; e 
eles, obedecendo, foram curados (14). 

Contudo, um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória 
a Deus em alta voz, e se ajoelhou com o rosto em terra aos pés de Jesus, 
lhe agradecendo (15,16). 
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Era um samaritano com o coração grato. Jesus lhe pergunta 
(17,18): “Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não 
houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este 
estrangeiro”? 

Jesus então lhe diz (19): “Levanta-te e vai; a tua fé te salvou”. 
Este samaritano é uma figura perfeita do discípulo. O caminho do 

discipulado é a gratidão. Reconhecemos o milagre que Deus realizou em 
nossa vida. Voltamos para adorar Jesus. Não desejamos apenas suas 
bênçãos. Nosso coração se inclina em gratidão por tudo que o Senhor é e 
fez por nós na cruz. Nossa maior característica tem que ser a gratidão (Cl 
4.2).  
 
Como você expressa sua gratidão? 
 
II. Compromisso - II Reis 5.14-17. 

O discipulado é um caminho de compromisso. II Reis 5.14-17 
conta a história da cura do leproso Naamã.  

Ele obedeceu a voz do profeta Eliseu e mergulhou no Jordão sete 
vezes, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo 
(14). 

Em gratidão, ele desejou dar presentes ao profeta Eliseu, mas este 
recusou (15,16). 

Contudo, em um gesto de compromisso com o Senhor, Naamã diz 
(17): “Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga 
de terra de dois mulos; porque nunca mais oferecerá este teu servo 
holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao SENHOR”. 

Naamã assume um compromisso de, mesmo distante, servir 
somente ao Senhor. Foi fiel ao compromisso assumido e recebeu a paz do 
profeta.  

O caminho do discipulado é de compromisso. Deus fez uma 
aliança conosco e hoje estamos compromissados com sua Palavra e com o 
seu Reino. Reconhecemos a morte de Jesus na cruz, seu grande milagre de 
salvação, e assumimos o compromisso de servi-lo para sempre.   
Você assumiu compromissos om as coisas de Deus? 
 
III. Louvor - Salmo 98. 

O discipulado é um caminho de louvor. Todos os dias o discípulo 
tem motivos para louvar a Deus.  

O Salmo 98 nos instiga a viver louvando ao Senhor. O salmista diz 
que devemos cantar ao Senhor porque Ele tem feito maravilhas (1). Ele fez 
notório a sua salvação (2) e lembrou-se de sua misericórdia e fidelidade 
(3). 

Por isso devemos celebrar com jubilo e cantar louvores (4-6) com 
toda a natureza, pois toda a criação louva ao Senhor (7,8). 

O discipulado exige uma vida de louvor. Este é o caminho exigido 
a todo discípulo. Se ainda não louvamos a Deus é sinal de que ainda não 
andamos no caminho do discipulado.   
 
Você murmura mais ou louva mais? 
 
IV. Perseverança - II Timóteo 2.8-13. 

O discipulado é um caminho de perseverança. O discípulo não 
desiste; não volta atrás; pois sabe que Deus iniciou algo grande em sua 
vida.  

Em II Timóteo 2.8-13 Paulo exorta Timóteo a ser perseverante. 
Isso implicaria lembrar-se constantemente de Jesus ressuscitado (8) e do 
sofrimento que o próprio Paulo estava passando por sua fé (9).  

O próprio Paulo foi um exemplo de perseverança. Ele suportava 
tudo por causa dos eleitos (10). 
 Este é o caminho que ele exige a Timóteo (11,12): “Se já 
morremos com ele, também viveremos com ele; se perseveramos, também 
com ele reinaremos; se o negamos, ele, por sua vez, nos negará; se somos 
infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si 
mesmo”. 
 O discipulado exige perseverança. Não podemos desistir do 
caminho por causa dos sofrimentos, perseguições ou tribulações. Quem 
não persevera não é discípulo.  
Você se considera uma pessoa perseverante? 
 
Conclusão: 
 Deus nos chamou para o caminho do discipulado. Este caminho 
exige uma vida de gratidão, compromisso, louvor e perseverança. “A 
Salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos” (Billy 
Graham). Que o Senhor nos auxilie em nome de Jesus. E.C.S. 


