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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor (a): 

TEXTO BASE: Mateus 22. 1-14 

PALAVRAS CHAVE: dispersar, convidar e igreja 

OBJETIVO: Compreender a dinâmica da Igreja como cumpridora da missão de Deus e ao 

mesmo tempo tendo como vital o reunir-se como a família de Deus. 

 

Para entender a passagem 

Mateus 22.9 

Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que 

encontrardes. 
INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________________

Vimos em nossas últimas lições que a igreja centrada na Palavra: canta, ora e discipula. 

Fazemos isso tanto em nossas vidas no sentido mais particular quanto também no culto, em 

caráter público. Ficou claro, que a vida da igreja está intimamente ligada a atribuir honras 

a Deus, vivemos para a glória d´Ele. Quando usufruímos dos elementos do culto supracitados 

estamos caminhando em direção à vontade de Deus para nossas vidas. A primeira pergunta 

do Catecismo Puritano, compilado pelo pastor batista Charles Spurgeon, responde essa 

questão: 1. Qual o fim principal do homem? – Glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre!  

 

1. O CULTO ACABA?______________________________________________________________________ 

Mais que evidente é o fato de o culto servir exclusivamente para a glória de Deus. É o nome 

do Senhor que deve ser lembrado, erguido, adorado, proclamado. Hoje, nosso objetivo é 

entender o que fazer depois que o culto acaba. Aliás, o culto acaba? A verdade é que as 

nossas vidas por inteiras e de forma completa deve ser um culto ao Senhor (cf. 1 Co. 10.31) 

– chamaremos isto de ´vida de culto´-. Se objetivo do culto é a glória de Deus, o das nossas 

vidas também. Temos, nesse, caso que fazer uma cirúrgica distinção entre o culto público e 

o culto diário (vida de culto).  

a) O culto público  

O culto público, é aquele em que toda a comunidade dos santos se reúne com o único 

propósito de juntos atribuir honras, louvor e glórias ao Senhor. É bem verdade que no culto 
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público há bênçãos sem medidas sendo derramadas como: o balsamo que é cantar 

louvores ao Senhor criador, as orações em favor da congregação, na fé de que Deus é 

poderoso e galardoador dos seus, na pregação da Palavra, o próprio Deus fala ao seu povo 

e o abençoa. E por este motivo muitos pensam: “vou a igreja recarregar as baterias”, “vou 

a igreja para renovar as forças”, ou, “fui a igreja e me senti melhor...”; Todas esses efeitos 

podem de fato acontecer como citados acima. Mas, o culto público parece ser mais um 

momento de oferta e dedicação de vidas e bens, em caráter comunitário. Com isso, 

queremos dizer que o culto é o relato não de pessoas que vieram “encher-se para enfrentar 

mais uma semana”. Por outro lado, se assemelha ao relato de alguém que a semana inteira 

foi íntegro em seus negócios, íntegro nos seus relacionamentos, íntegro nos seus afazeres 

variados, íntegro em seu testemunho, fiel ao seu Senhor em tudo e que, por esta razão, 

durante o culto público, tem uma vida autentica para ofertar, oferta de gratidão ao Deus 

que o sustentou a semana inteira, mesmo em meio as dificuldades. É claro que momentos 

como o da oração pública serve para todos, pois somos pecadores diante de um Deus 

Santo. Mas, o fato é que o culto público deve refletir a integridade dos fiéis durante a vida 

de culto. 

b) A vida de culto 

 Tudo o que fazemos na vida deve ser culto a Deus. Mas nem tudo que fazemos em nosso 

dia a dia serve para o culto público (veremos isso na próxima lição). Nós podemos exercer 

nossas tarefas diárias para a glória de Deus. Por exemplo: podemos fazer um café para a 

glória de Deus em nossas casas, mas o culto público não é o momento de fazermos café. 

Se fossemos um agricultor poderíamos até mesmo plantar o grão do café para a glória de 

Deus, mas não cabe plantar café na hora do culto público. Entretanto, tudo que devemos 

fazer em nossas vidas diárias deve ser para a glória de Deus. Agostinho na obra Confissões, 

faz uma espetacular declaração a respeito da nossa vida para com Deus,  ele escreve: 

“Fizeste-nos para Ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em Ti.” Nós só 

seremos perfeitamente satisfeitos e completos quando vivermos conscientes da presença 

constante de Deus, A isto chamamos de Coram Deo – A vida diante da presença de Deus. 

Deixando de observar estas coisas, corremos o risco, diariamente, de vivermos para nossa 

própria glória. Se isso realmente acontecer com o povo de Deus, o sentido da vida já não 

estará mais diante d´Ele. Teremos perdido tudo o que possuímos de mais valioso. A ideia de 

que devemos buscar, como nosso fim supremo a nossa felicidade é falsa, é estranha às 

Escrituras, pois todas as coisas foram feitas por Deus para Sua própria glória. 
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II. A IGREJA DISPERSA____________________________________________________________________ 

Quando falamos que a igreja dispersa, queremos referenciar o fim do culto público. O 

pastor concede a benção apostólica e então somos enviados, dispersados do culto 

público para a vida de culto. Somos lançados em nossas rotinas diárias e desafiados pela 

mensagem exposta a aplicarmos o que foi ensinado e a vivermos milimetricamente para a 

glória de Deus.  

a) Somos enviados para o cumprimento da Missio Dei. Deus tem uma missão para os 

redimidos que é anunciar entre as nações a Sua glória (cf. 2 Co 3.2; 2 Reis 7.9; Sl 96.10; 18.49; 

105.1; Mt 10. 32-33;  At. 1.8). A glória de Deus deve ser anunciada (cf. Sl 66.4; 67.3; 86.9; Is 42. 

10-12, Rm 15.11). Essa missão abençoa toda a criação, seja ela humana ou não. Assim, Deus 

tem uma Igreja para a sua missão e a sua missão abençoa toda a criação (humana e não 

humana). 

 

Deus → tem uma igreja → para sua missão → para a criação (humana e não humana) 

 

Se amamos a Deus e a amamos a glória do Nome de Deus, somos dedicados e 

empenhados para que mais e mais pessoas venham a conhecer e louvar ao Senhor. Este 

louvor deve ser bem direcionado. Nós nos dispersamos para trazer os redimidos para dentro 

do corpo, para ser noiva de Cristo. Por esse motivo:  

b) Jhonatan Leeman, pastorBatista, defende em seu livro, “A igreja centrada na Palavra”, 

que até certo ponto isso é verdade, somos dispersados para fazer o nome de Deus 

conhecido. Mas ele diz que é verdade em caráter temporário. Pois, há uma verdade maior 

e suprema indo na direção oposta disso, como um bumerangue dando a volta. 

Vamos entender um aspecto importante em Mateus 22. 1-14. Estamos diante de uma 

parábola cujo os versículos têm uma aplicação muito ampla. Sabemos que primariamente 

ela se dirige aos Judeus que rejeitaram o Messias. Mas, de certeza essa parábola aponta 

para a união de todos os filhos de Deus. É nesta parábola que nos deparamos com o 

emblemático versículo: “muitos são chamados, mas poucos os escolhidos –vss14”.  A oferta 

do Evangelho é para todos, mas nem todos se arrependem e creem. Aqueles que recusam 

as vestes não fazem parte dos escolhidos, essas vestes brancas apontam para a justiça de 

Cristo. Mas veja, que os servos saem do encontro público com o Rei e vão convidar 

conforme o Rei ordenara. Então, todos são chamados a se reunir para a festa do Grande 

Rei. Os servos saem para reunir. 
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III. A IGREJA DISPERSA, E MAIS UM VEZ CONVIDA.__________________________________________ 

a) Essa verdade é que, por outro lado, a criação existe para a igreja que existe para o 

louvor do nome de Deus. 

 

Criação → existe para a igreja → que existe para o louvor do nome de Deus. 

 

O que ele está defendendo é que de fato, ao sermos dispersados do culto público, saímos 

para abençoar toda a criação com nossas vidas. Mas, no final das contas, a realidade é 

que toda a criação, humana e não humana existe por causa da Igreja, e não o contrário, 

vimos essa verdade na exposição de 1 Coríntios, “tudo é vosso!” (cf. 1 Co 3.21-23). E a igreja 

existe para a glória de Deus.  

No texto de Romanos 8 vemos claramente a declaração do Apóstolo Paulo que a criação 

aguarda ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados. A criação geme e sente dor 

(cf. Rm 8. 19-21). Logo, Deus enviou o seu filho ao mundo para conquistar para si uma noiva. 

Preste bastante atenção no significado disso. Existe algo muito especial a respeito da igreja 

reunida – tão especial, que Jesus diz aos seus seguidores que o mundo saberá que eles são 

seus discípulos “por causa do nosso amor uns pelos outros” (cf. Jo 13. 34,353).  Tão especial 

que Paulo nos diz: “façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé” (cf. Gl 

6.10). Os cristãos devem amar a todos, mas nutrir um amor especial pela igreja reunida. 

Você ama a Igreja reunida?  

b) Então é nesse sentido que a Igreja se dispersa. Objetivando ser instrumento para atrair 

mais pessoas para cultuar ao Senhor na santa convocação, na reunião amorosa dos 

discípulos, no culto público ao Senhor. Devemos observar que, a igreja não é o fim da 

criação. A igreja existe para que Deus a levante como um troféu da sua “multiforme 

sabedoria” (cf. Ef 3.10). Dizemos, onde estarão reunidos os redimidos? Na Santa 

congregação! Quem é a noiva de Cristo? A santa congregação!  

 

IV.CONCLUSÃO______________________________________________________________________ 

A igreja é de extrema importância na vida dos cristãos. Tanto os apóstolos não mediam 

esforços para a formação de igrejas locais com pastores e tudo (At 14.23) e em seguida 

buscavam  fortalecê-las (At 15.41; 16.5). É crucial para os crentes da Bíblia a reunião na 

trajetória da vida cristã (At 2.44-47; 11.26; 1Co 14.26). O autor de Hebreus claramente alerta 

que alguns tinham o costume de deixar de congregar e diz: “não deixeis de congregar!” 

(Hb 10.25) e João é duro ao dizer que aqueles que saíam da igreja eram pessoas que não 

pertenciam ao povo salvo (1Jo 2.19). Não somos salvos por frequentarmos à Igreja, caso sim 

não seria pela graça. Mas, por que somos salvos amamos a Igreja!  
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Vemos atualmente um movimento chamado de “desigrejados”. Afirmam que o templo do 

Espírito Santo é o corpo do crente, de forma que o cristão não precisa de ir à igreja, 

podendo adorar Deus dentro de si mesmo. Bem, isso é verdade, mas é só parte da verdade. 

O NT diz que o templo do Espírito Santo não é só o corpo do cristão. Segundo o ensino 

paulino, os crentes da igreja de Éfeso formavam um edifício bem ajustado que "crescia" 

como um "templo santo", sendo todos "juntamente edificados para morada de Deus em 

Espírito" (Ef 2.20-22). Assim, segundo o apóstolo, os crentes unidos também formavam um 

templo santo e esse lado deve ser levado em conta quando se fala sobre o compromisso 

do crente com uma igreja local. 

Deus tem uma igreja para sua missão no mundo? Sim, mas é com o fim de dizer ao mundo: 

“junte-se à igreja! ”. Não se pode amar o noivo sem amar a noiva! É na igreja que acontece 

a verdadeira ação de louvor, glória e alegria. Em termos conclusivos: A igreja deve se 

dispersar, mas ela se dispersa para reunir outras pessoas. É como um bumerangue. Saímos 

para gritar: “Venham para a grande festa de casamento! ” (Is 25,55; Mt 22. 1-14).  

 

V. APLICAÇÃO__________________________________________________________________________ 

1. O culto público e a vida de culto serve exclusivamente para a glória de Deus, vivemos 

para a glória de Deus. (cf.1 Co 10.31); 

2. O culto público existe para atribuirmos glórias ao Senhor pela semana que dedicamos 

exclusivamente ao seu serviço.  

3. Devemos aguardar com expectativa e alegria a reunião pública, pois no culto público 

Deus se encontra com o seu povo. O culto é a expectação da volta de Cristo 

4. Ao término do culto público somos enviados para cumprir a missão de Deus no mundo, 

abençoando assim toda a criação.  

5. Somos dispersados para a vida de culto, e a vida de culto serve para anunciarmos: 

“venham à festa! ”.  

6. Devemos amar a Igreja, devemos amar a congregação dos santos.  


