LIÇÃO 109 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: Você já ganhou presentes que não lhe agradou?
- ADORAÇÃO: (18;21) Ele Exaltado; Não Há Deus Maior
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 4.23
A ADORAÇÃO NA IGREJA EM CÉLULAS
Introdução
A música e a adoração devem estar sujeitas à opinião pública ou à palavra de Deus? Estes existem
para agradar a Deus ou aos homens? Como devemos adorar e o que está envolvido na adoração?
Vamos ver o que João nos ensina sobre o assunto.
Em João 4.23 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o
Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Observe quantos paradigmas necessitamos quebrar para adorar. Precisamos nos conscientizar de
que tudo deve ser voltado para Deus e não para nós, e saber o que Ele pensa e sente da adoração!
Podemos tirar as seguintes lições deste texto:
- Adoração é uma questão do presente, é um estilo de vida, voce é adorador ou não é!
- Que parte do nosso ser devemos usar para adorar em verdade? (É o nosso espírito). Como tem
sido sua experiência nesta área? Você tem um tempo a “sós com Deus” diariamente?
- Para medir ou aferir nossa adoração devemos usar a palavra de Deus e não os sentimentos,
liturgias, melodias, arranjos musicais,etc.
- Deus procura adoradores em primeiro lugar e não pastores e líderes de células. Estes Ele já deu à
igreja, Ele não os procura. Se você quer ter um encontro pessoal com Deus precisa estar adorando!
V.24 Deus é Espírito,e é necessário que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade.
- Adorar só é possível quando andamos no Espírito e isto depende de praticarmos os mandamentos
recípocros “uns aos outros” através das células.
- Adoração é uma prática pessoal mas também interpessoal por meio das células. A oração do Pai
nosso mostra-nos a importância da comunhão uns com os outros na nossa vida com Deus.
Agora que entendemos alguns fundamentos, o que um adorador faz? Muitos anos atrás
encontrei com um grupo de missionários e lhes perguntei em que área de missões atuavam e eles
me responderam: “nós só cantamos”. Será que missionários ou adoradores só cantam?
O que você pensa? Os levitas do Antigo Testamento só cantavam? Claro que não!
Em João 15.8: “Nisto é glorificado o meu pai: que deis muito fruto; e assim sereis meus
discípulos.”
Se o adorador vai glorificá-lo, o que ele deve fazer? Ele deve dar fruto. Não! Ele deve dar “muito”
fruto (evangelizar e discipular). O melhor lugar para dar muito fruto é permanecer na comunhão do
corpo “células”, na palavra e dependendo da pessoa de Cristo.
Conclusão: Nós agora sabemos o significado e o que fazer para adorar a Deus do jeito que lhe
agrada. Em grupos de três, ou juntos pensem nas maneiras que possam glorificar mais a Deus
neste ano. Depois orem para isto saia do papel e da mente.
- APELO EVANGELÍSTICO
- A VISÃO:...Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
- MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos missionários: Márcio, Nelson e famílias no interior do Paraguai.
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