
 
 

 
ROTEIRO DAS CÉLULAS --- Lição 40/2019 
Texto Bíblico: Lucas 18:1-8, Mateus 24:6-14, II Tim 3:1-5, II Cor 7:9-10 
 
A Palavra do texto de Lucas 18:1-8 traz uma ordenança de Jesus para nossas vidas: E contou-lhes também 
uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Cabe a nós orarmos sempre e nunca 
esmorecermos! Se nós orarmos, podemos ter certeza de que virá o socorro. 
 
O texto também nos chama a atenção para alguns pontos importantes:  
 

1. Muitas vezes algo que pedimos pode demorar, mas Jesus nos garante que irá atender a 
todos que perseverarem, se continuarmos orando. 

2. Jesus também nos confronta com uma desconcertante pergunta: Digo-vos que depressa 
lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? 
Lucas 18:8 
 

Será que nós mantemos a nossa fé quando demoramos a receber algo? Será que estamos orando 
sempre? 
 
Em um mundo de tantos recursos, tecnologia, geralmente procuramos alguém para orar por nós e 
não percebemos que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mas a fé diminui.  
 
E o que é Fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 
Hebreus 11:1 Qual atitude Jesus espera de nós? Mesmo que esteja demorando e que não estejamos 
vendo, devemos perseverar e orar. 
 
No Brasil, temos acesso a tudo que qualquer pessoa no mundo tem, a riqueza e a independência 
cresceram muito. Diante desta realidade, perdemos de vista o que Mateus 24:6-14 nos diz: estamos 
vivendo o princípio das dores, o tempo que antecede o fim. 
E II Tim 3:1-5 nos mostra que não vivemos somente com pouca fé, mas com pouco amor. Sem 
dúvida vivemos os últimos dias, o tempo do fim! Caminhamos sem amor, centrados em nosso 
próprio interesse e não percebemos que Jesus está às portas. 
 
 O caminho da nossa Fé tem que ser o caminho da cruz, rendição, humildade e uma busca 
incessante do Senhor. 
 
João Batista foi um profeta precursor, profetizou o Salvador, o Cordeiro e o texto de Mateus 3:1-2 
traz a Palavra central do Ministério de Jesus: Arrependimento! 
 
Marcos 1:14-15, Mateus 4:16-17, At 2:37-38, At 3:19-21 trazem a mesma palavra ditas por João, Jesus, 
Pedro: Arrependei-vos! 
 
Arrependimento é mudar de rumo, direção, mente, não é remorso. Arrependimento é uma atitude, 
eu decido mudar! O arrependimento é a essência do Evangelho de Jesus e o único caminho para a 
Salvação Eterna. 
 
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia; mas é longânimo para 
conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 
3:9 
 
O que precisa mudar em mim hoje? 
 
Dedique um tempo ao final ORANDO! 
 
AVISOS 
 
CULTO DA PASSAGEM DE ANO 
31 de dezembro, terça-feira 
20:00 às 23:00 horas 
 
Neste ano não teremos o tradicional jantar à meia noite.  
Muitos irmãos estão se programando para estarem com suas famílias. Outros, estão “juntando as 
panelas”, reunindo as Células e promovendo um tempo de comunhão e jantar, depois do culto. 
Prepare-se para estar no culto às 20:00 horas. 
Será um tempo de celebração, gratidão e consagração. 


