
106 

 

  LIÇÃO 106 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 

- QUEBRA GELO: Geralmente qual é sua reação quando as coisas dão errado com você? 

- ADORAÇÃO:  ( 11,12) Glória para sempre; Reina hoje. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: 1João 5.15 
 
ORAÇÃO + VONTADE DE DEUS = RESPOSTA 
 
Para podermos orar e obter respostas de Deus não basta clamar ou suplicar é preciso buscar 

conhecer a vontade de Deus nas escrituras e se submeter a esta palavra; ouvir, ler e praticá-la! 

Nestes versos iremos aprender sobre alguns aspectos de orar segundo a vontade de Deus. 
 
5.15 e, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as 

coisas que lhe temos pedido. 

- A fé gera iluminação, ousadia e capacidade para apropriar das respostas de Deus. 

- A melhor e primeira maneira de subordinar nossa vontade a Deus é por meio da oração. 

Porque?  É porque esta atitude só pode ser feita no Espírito! 

- É pela oração que busco, aproprio e me alinho a vontade de Deus e só após isto tenho a 

certeza que Deus me ouve. 

- Conversem sobre os seus hábitos de oração e “a sós com Deus”.  Por exemplo: qual 

horário prefere? O que você faz?  Qual a frequência?  Como é o ambiente onde ora? 

- Quando neste texto afirma que Ele nos ouve o que isto significa para você? Isto quer dizer que 

já tenho a resposta agora no presente. 
 
5.16 Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para morte, pedirá, e Deus 

lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para morte, e por 

esse não digo que ore. 

- Com frequência quando as pessoas Vêm outros pecando o que elas fazem? (elas comentam, 
jugam, etc); isto edifica a vida dos outros? Claro que não!   
- Se você ver seu irmão cair em pecado, de acordo com texto qual é a primeira coisa a fazer? 

- Importante: Sempre que vê algo errado ou alguém lhe pedir oração, ore imediatamente por um 

ou dois minutos. Nunca deixe para depois! 

- Neste texto a pessoa citada não pecou para a morte. Porquê não? É porque ela podia  

receber intercessão. João diz “pedirá a Deus e Ele dará a vida”. A oração aqui é para um irmão!            

- O pecado para morte aqui faz referência aos falsos mestres; os anti-cristos que negaram o 

filho de Deus, que outrora se passaram por irmãos; estes pecaram para a morte.                                                            
 
5.17 Toda injustiça é pecado; e há pecado que não é para a morte. 

- INJUSTIÇA = ADÚCIA (Grego) e o pecado é uma ANOMIA (Grego) = transgressão da lei. 

- Existe pecadinho e pecadão? Não existe; João ao diferenciar os tipos de pecado não deseja 

diminuir a gravidade do pecado ou desencorajar a oração por quem pecou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
- Em grupos de três ou juntos, vamos interceder por três pessoas que não conhecem a Deus e 

também vamos orar uns pelos outros.  Líder/auxiliar: Compartilhe a visão 

 
- APELO EVANGELÍSTICO 

- A VISÃO:...Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

- MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelos missionários Luke, Joely e a equipe da creche na Nigéria 
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