
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

(Lucas 14.1,15-24) 

Jesus está na casa de um dos principais fariseus comendo pão. O texto traz consigo que aqueles convidados que 
eram judeus observavam Jesus, contudo Jesus também os observava. Após um dos convidados proferir a afirmação 
relatada no v15 Jesus pronuncia mais uma parábola aos convidados. 

Na parábola, aquele senhor havia convidado diversas pessoas para a sua festa, não diz que tipo de festa, porém, 
aquela época as festas duravam alguns dias, e era comum informar aos convidados antecipadamente de que haveria 
uma festa, e então posteriormente o servo avisava aos convidados de que a festa já estava preparada. 

O banquete estava preparado, o convite já havia sido entregue, o anfitrião já estava disponível, mas a resposta foi: 
dou-me por escusado. 

O rei que ofereceu o banquete, é Deus. 

Os servos são os profetas e apóstolos. 

Os convidados são os judeus, sabiam da vinda do Messias, mas não conseguiam desfrutar do banquete por diversos 
motivos. Viam Cristo, estavam com Cristo, presenciavam as maravilhas de Cristo, mas não conseguiam se servir do 
banquete que o maior servo de todos já havia preparado. 

Talvez você se identifique ou não com esse texto, e até venha a sua mente: “Eu não sou judeu”. No entanto, será 
que o comportamento não é semelhante?  

Já foi avisado da grande festa, festa que está reservada para todos aqueles quanto creem no Senhor Jesus, festa 
preparada para o seus. Contudo, talvez seja possível que mesmo diante do anfitrião esteja afirmando com a sua vida 
dou-me por escusado, apresentando desculpas. 

Quem sabe pessoas que já aceitaram o convite, creram, se batizaram, meses ou anos na igreja, mas se comportam 
como religiosos. Sabem da grande festa, mas se recusam a caminhar com servos e como servos em direção ao 
banquete, o anfitrião está conosco todo o tempo, o Senhor dessa festa não fecha a porta da casa, eu que 
infelizmente dou-me por escusado. 

Escusado, essa palavra deriva-se de ex causa: livre da obrigação. 

Obrigado pelo convite, eu até o recebi antecipadamente, porém me livra da obrigação. 

Eu até já recebi Jesus como Salvador da minha vida, contudo me livra das obrigações. Porque talvez eu esteja 
anestesiado pela minha vontade, pelos meus desejos, minhas ambições, meus pecados, minha carne.  

Me tenha por escusado, ou seja, me livra dessa caminhada em direção ao banquete, porque tem um preço a ser 
pago, e outras coisas são mais importantes para mim agora. 

O banquete está posto, mas a minha vontade é capaz de me ludibriar e fazer com que eu crie desculpas. 

Essas eram as desculpas apresentadas por aqueles convidados, cada qual com sua criatividade, anestesiados pelas 
suas vontades. Que desculpas temos apresentado a Deus, face à nossa vontade? V18,19,20 
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Jesus veio para os judeus, mas estes o rejeitaram. Jesus veio para nós, mas as nossas atitudes e vontades muitas 
vezes representam rejeição. 

Um texto semelhante a este em Mt 22.10-14 “Neste texto, o rei ordena aos servos avisar os convidados, porém 
deram a mínima, então o servo convida a todos quanto encontra, dentre estes alguém que não estava vestido 
corretamente, o que poderia ser natural, pois não estavam preparados para a festa, mas o rei disponibilizou as 
vestes apropriadas para todos os convidados, entretanto, este escolheu não a vestir. De igual modo, muitos têm 
escolhido não estarem apropriados para o banquete, anestesiados pela sua vontade, seu pecado, que o impedem de 
se achegar ao Rei, ao banquete. 

Quais são as suas desculpas para a falta de envolvimento na obra de Deus? Use sua criatividade na obra e não para 
dar-se por escusado, deixe Deus te usar. 

O banquete está preparado, caminhe em direção a Ele de cabeça erguida e com intimidade com Cristo. 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


