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LIÇÃO 103 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 
- QUEBRA GELO: Quando se trata de convencer alguém o que é mais importante: os  

                               argumentos, a prática de vida ou ambos? 

- ADORAÇÃO:   

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS:  1ª João 5.4 

 

A FÉ PRÁTICA DO CRISTÃO 

Nestes versos João ensina sobre a certeza que podemos ter através de uma fé prática em 

Cristo. Os versículos 1a12 mostram as provas da fé em Jesus, isto ocorre de três formas a 

saber: 1. da conduta justa (vs.1-5);  2. da vida vitoriosa (vs.4-5) e 3. das credenciais que 

possui (vs. 6-12). Vamos aplicar as verdades de João sobre o nosso parentesco espiritual. 
 
5.1 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus; e todo aquele que 

ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. 

- Crer e permanecer em Cristo é a base do novo nascimento e da comunhão com Deus. 

- Aquele que é gerado refere-se a todo filho de Deus e não a Jesus somente.  

- Você tem experimentado e sentido que Deus é seu pai celestial? Apenas cite em que área 

isto mais acontece em sua vida; sem dar exemplos. 
 
5.2 Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e 

guardamos os seus mandamentos. 

- Ao amar os irmãos provamos que amamos a Deus e consequentemente obedecemos ao 

mandamento de Deus que é amar ao próximo. 

- Hoje precisamos crescer na prática do amor através da comunhão e do serviço sacrificial, 

especialmente fora do contexto de reuniões da igreja. “Pense: Como estou nesta área?” 
 
5.3 Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus 

mandamentos não são penosos; 

- Guardar os mandamentos não é algo difícil ou opressivo, pois eles não são pesados. 

- O amor Ágape que Ele nos pede é uma ação e decisão prática, não é emocional e moral. 

- No seu universo de vida você consegue perceber oportunidades para amar? – Sim/Não. 
 
5.4 porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence 

o mundo: a nossa fé. 

- É a nova natureza em mim que vence o mundo; é o poder do novo nascimento. (Ref. João 

1.12-13) É porque eu nasci de novo, também não amo mais o mundo e ando em Espírito. 

- Vencemos o mundo porque usamos a fé de dependemos do Espírito Santo. 
 
- Em grupos de três ou juntos, compartilhem sobre as vitórias que você já conseguiu pela fé 

em Jesus. Orem uns pelos outros.  Líder/auxiliar: Compartilhe a visão e ore. 
 
- APELO EVANGELÍSTICO: 

- A VISÃO: ...Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 
- MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar ela família Cross na Indonésia. Por direção e provisão. 
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