
ASSUNTO DA SEMANA: O banquete do Reino 
Curitiba, 07 de agosto de 2022 

 
Objetivo do encontro: refletir sobre a importância de aceitarmos o convite para participarmos do 
banquete do Reino de Deus! 
Para o líder:Que você possa lembrar sempre do privilégio que é fazer parte do grupo que conhece a 
palavra e as promessas do Senhor. Que as palavras infalíveis do nosso Deus, sejam bálsamo para a sua 
alma! 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 
Convites! 
Objetivo e aplicação:Líder, peça para que os membros da célula compartilhem suas experiências, cada 
um, elencando o melhor convite que recebeu em sua vida e, o que o levou a (muito provavelmente) aceitar 
este convite. Que os membros possam refletir sobre os motivos que têm levado tantos a aceitarem 
convites que parecem ser irrecusáveis neste mundo (e que são passageiros), mas têm rejeitado o melhor 
convite que qualquer pessoa poderia receber em sua vida, o de participar com o Senhor do Seu banquete 
no Reino eterno! 

20 MINUTOS 
1. Bondade de Deus: https://www.youtube.com/watch?v=mZ9yZYo9Mmk 
2. Leia: Salmo 103:1-14, qual o versículo que mais chamou a sua atenção e por quê? 
3. Em oração,agradeça ao Senhor pelo privilégio de receber o convite para participar do banquete do 
Reino de Deus e também das bênçãos da semana que passou. 
4. Pela Graça de Deus: https://www.youtube.com/watch?v=AmrO8HiHPec 

O RESUMO DA MENSAGEM: O banquete do Reino 
Lucas 14:15-24 – Pr. Marcílio de Oliveira 

INTRODUÇÃO 
Neste texto, uma pessoa num jantar no qual Jesus estava presente, chega até Ele e diz: felizes serão 
aqueles que sentarem à mesa no Reino de Deus. Jesus aproveitou essa fala para contar uma parábola 
sobre a Ceia, o Banquete do Reino de Deus! Deus convida a todos para um banquete, para cear com 
Ele!Sentar-se à mesa sendo convidado pelo próprio Deus é desfrutar da intimidade, ter uma aliança com o 
próprio Deus! (Is 25.6). Mas Jesus também falou que os convidados rejeitaram o convite, dando desculpas 
esfarrapadas! Quais as desculpas apresentadas por Jesus e que são desculpas para rejeitar o convite de 
participar do Banquete do Reino de Deus? 
I. As posses e bens materiais (v.18).  
Em nossos dias o sucesso das pessoas é medido pelo que elas têm e não por quem elas são.  O 
materialismo é uma ideologia tão presente que muitos não conseguem viver felizes ou encontrar 



satisfação em mais nada. A verdade é que isso vai silenciando o convite de Deus em nossas mentes e 
corações. É como se não houvesse outra fonte de satisfação, mas em sua Palavra, Jesus nos diz que Ele 
é fonte de satisfação para a nossa vida (João 6:35). 
Como não se deixar envolver pela busca de posses e bens materiais a ponto de perder a 
oportunidade de participar do banquete de Deus? Conte um testemunho em sua vida. 
II. O crescimento nos negócios e trabalho (v.19).  
Deus é o criador do trabalho e o deu ao homem para que este encontrasse objetivos e propósitos em sua 
vida. O problema é fazer dos negócios e do trabalho o nosso deus. E quanta gente cai nesse erro terrível! 
Em nome da carreira, do sucesso, do dinheiro, tem muita gente rejeitando os convites de Deus para a sua 
vida. Quantos homens deixam suas famílias de lado por causa da carreira? Nunca estão presentes. Hoje, 
as mulheres estão ganhando seu espaço no mercado com muita justiça, mas estão optando pela carreira 
ao invés de investir no seu casamento ou nos seus filhos. Há lugar no seu coração para o convite de Deus 
e participar do seu banquete? 
Como manter equilíbrio nas situações de negócio e trabalho para não correr o risco de perder o 
banquete no Reino de Deus? Conte uma experiência que ocorreu com você. 
III.O relacionamento na família (v.20).  
A família é importante! Mesmo assim, a família não pode ocupar o lugar de Deus em sua vida. O Senhor 
espera que nós o coloquemos como prioridade suprema! Tem muita gente que não se batiza porque a 
tradição ou cultura religiosa de sua família é de outra igreja e, por isso, não responde aos convites que 
Deus tem feito em sua vida. Não quer desagradar pai, mãe, avós e por isso, escolhe rejeitar o convite de 
Deus.Rejeitar os convites de Deus, é rejeitar a Deus (Lucas 14:26, 33). Jesus não está dizendo para você 
deixar de amar sua família, mas está dizendo que você deve decidir quem você ama mais: Ele ou sua 
família (Marcos 12:29-31). 
Como devemos agir para colocarmos Deus como a prioridade número um em nossas vidas? Que 
conselho você daria para as pessoas que falham nesse quesito? 
Conclusão:A história contada por Jesus termina de um jeito surpreendente e forte (Lc 21-23).O Senhor, 
quando viu que seus convidados o rejeitaram, abre as portas de sua propriedade e convida a todos para 
participar da festa do banquete do seu Reino. Quais os convites que Deus tem feito a você? Você vai 
continuar enganando a si mesmo, encontrando desculpas para rejeitar o convite ou vai aceitar o convite de 
Deus de uma vez por todas? Ele quer você participando das delícias do Seu Reino espiritual e eterno 
(Apocalipse 3:20). 
Checagem:Você tem apresentado desculpas esfarrapadas para rejeitar o convite e participar do Banquete 
do Reino de Deus? Você prioriza coisas desse mundo como posses e bens materiais, crescimento nos 
negócios e trabalho, ou seu relacionamento familiar? Se sua resposta foi sim, arrependa-se e peça perdão 
a Deus, e se preciso for, largue tudo que têm te aprisionado a esta terra, para participar do Banquete do 
Seu Reino eterno! 

Que tal marcar um encontro com os membros da célula para trazer os parentes e amigos não crentes para 
tomar uma sopa, e dar testemunhos sobre Jesus. Estamos a cinco meses para o fim do ano e ainda há 
tempo de fazer a sua célula crescer.  

Oremos:Pela nossa nação, pelas lideranças da nossa igreja e pelos enfermos. Oremos pelas 
multiplicações de nossas células e que possamos crescer como Reino de Deus. Oremos pela saúde e 
recuperação do pastor Paulo Davi. Sejamos sempre agradecidos pela oportunidade que Jesus nos dá de 
participar do Seu banquete no Reino eterno! 


