
 
 
MANDAMENTOS X EXPECTATIVAS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS --- Lição 19/2019 
 
Um pastor de uma grande igreja americana fez uma pesquisa entre os membros de sua igreja, primeiramente com duas 
perguntas, obtendo as respostas listadas: 
 

1) O que você espera da igreja, qual é a sua expectativa com relação à sua igreja?  
Respostas:  
Um culto excelente. Ministros bem preparados ministrando às diferentes faixas etárias. Departamento infantil 
estruturado. Um período de louvor em que combinem adequadamente o estilo, o volume e a duração das 
canções. Lugar apropriado para o estacionamento de veículos. Templo limpo. Banheiros limpos. Um sermão bem 
comunicado e, de preferência, rápido. 
 

2) Depois o pastor pediu aos mesmos irmãos que listassem alguns mandamentos de Deus à igreja escritos na 
Bíblia.  
Respostas: 
JOÃO 15:12 – Ame ao outro como Eu amo você. 
TIAGO 1:27 – Cuide dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. 
MATEUS 28:19 - Faça discípulos de todas as nações. 
GÁLATAS 6:2 – Ajude a levar os fardos um dos outros. 

 
Em seguida, o pastor fez a seguinte pergunta aos mesmos irmãos:  

 
O que mais te aborrece; a igreja não dispor dos itens da 1ª lista ou andarmos em 
desobediência aos mandamentos da 2ª lista? 
 

PARA PENSAR 
• Estou amando a minha esposa como Cristo amou e ama a sua igreja?  
• Será que estou mais preocupado com estacionamento para o meu carro do que em amar o outro como Jesus me 

amou? Será que estou mais preocupado com o que estão cantando do que com aqueles que estão tocando e 
cantando? 

 
LUCAS 12:42-46 – O Senhor está falando por parábola de alguém que deixou de lado os mandamentos de Deus para viver 
com base nas suas expectativas. Trocamos a vida eterna por momentos curtos aqui na terra. Fazemos isso quando 
queremos satisfazer às nossas expectativas e não obedecemos à Palavra de Deus. Jesus logo virá e Deus espera que 
levemos isso a sério. Jesus está voltando, por isso tenho que pregar, que viver o Evangelho e que amar. 
 
MARCOS 7:1-6 – Os líderes religiosos se indignaram com o fato de os discípulos comerem sem lavar as mãos. Eram 
apenas expectativas humanas, apresentadas por homens que não se preocupavam em cumprir verdadeiramente os 
mandamentos de Deus. 
 
PRECISAMOS SER: 
Verdadeiros adoradores – Senhor, vim aqui para te amar. 
Famílias amorosas – pessoas que se amam mútua e profundamente; pessoas que se ajudam. 
Missionários cheios do Espírito Santo – que compartilham o Evangelho com todos à sua volta (Apocalipse 7:9,10 – O 
Senhor será adorado por uma multidão de todas as nações, povos e línguas).  
Alguém que lê a Bíblia diariamente – se amarmos a Jesus amaremos sua Palavra. 
Membros do corpo que exercitam seus dons – cada um de nós possui dons recebidos de Deus. 
 
PARA PENSAR 

• A forma como cultuamos a Deus tem agradado a Ele?  
• Ele tem sido o centro dos nossos cultos?  
• O que mais tem nos aborrecido?  
• O fato de as nossas expectativas não estarem sendo satisfeitas ou não estarmos cumprindo os mandamentos, ou 

seja, não cumprindo a Palavra de Deus? 
 


