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LIÇÃO 112 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS  
 
- QUEBRA GELO: Você tem facilidades de fazer mudanças em sua casa e vida? 

- ADORAÇÃO:  

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 15.8 

 
COMO VOCÊ VER OS PERDIDOS? 
 
Introdução 

Existem muitas formas de glorificar e adorar a Deus mas tem uma que  glorifica a Deus mais 

que todas; e esta é dar muito fruto para Deus, e fruto aqui não se trata de boas obras, ter um bom 

caráter; mas sim levar pessoas à Cristo e fazer delas discípulos de Cristo. Para ter certeza que esta 

é a vontade de Deus leia João 15.8 diz: “Nisto é glorificado o meu pai: que deis muito fruto; e 

assim sereis meus discípulos.”  

 Para fixar esta visão, responda: Segundo este verso o que glorifica ao Pai? E o que  

nos faz ser discípulos de Cristo? 
  
Em João 4.31-35 Jesus ensina como podemos ter uma visão de colheita e não ficar apenas 

pregando o evangelho: sem fazer apelo, sem consolidar, integrar, batizar e sem fazer discípulos.  

  Qual é um dos grandes problemas porque não damos muito fruto? 
 
Um destes problemas são os “paradigmas”: o padrão, modelo ou exemplo que seguimos para 

evangelizar e edificar vidas. Nossa tendência espiritual é ser religiosos e ter práticas improdutivas na 

vida cristã e na missão de Deus. Vamos observar alguns destes paradigmas neste texto: 
 
Vs. 4.31  Entrementes os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come.    

Existem duas coisas que Jesus gostava muito são elas: Caminhar e comer com as pessoas “a 

mesa”. Uma visão legalista, religiosa e carnal estragam estes princípios usados para transferirmos a 

vida Deus aos outros. Precisamos dar mais tempo e prioridade às atividades das células. 
 
Vs. 4.32  Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis.           

Responda: Se você ficar um tempo sem ler e meditar nas escrituras, sem falar de Jesus e fora da 

comunhão como você se sente?   

A comida de Jesus era a comunhão íntima e constante com o pai e a obediência de cumprir a 

missão de Deus e não a sua própria! 
 
Vs. 4.34 Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e 

completar a sua obra. 

Em que consiste o seu alimento?   Como se sente fortalecido e realizado na vida? 

A sua missão é a mesma de Jesus e Ele afirmou em João 20.21: “Assim como o pai me enviou eu 

vos envio”.  Não basta está fazendo a obra é preciso ter visão e trabalhar para completá-la. 
 
Vs. 4.35 Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: 

levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. 

De acordo com este último verso concluímos que para ter uma visão de colheita é preciso: Parar de 

ter visão apenas pessoal e local, e ter uma visão global de 360º; olhar para fora de si mesmo e 

erguer os olhos;  orar  e ter como sua maior realização o andar no tempo e na vontade de Deus. 
 
Em grupos de três ou mais, após rever um destes pontos que mais lhe chamaram a atenção 

pensem em formas práticas para agir e orem uns pelos outros.  
 
- APELO EVANGELÍSTICO 

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

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Sergio e Francisca no Mali, pelo discipulado e crianças.  
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-ORAÇÃO POR MISSOES EM ORDEM DE UTILIZAÇÃO: 
 

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore porPaulo, Miriam e equipe no Níger pelas finanças e paz. 

 MISSÕES MUNDIAIS:  

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos obreiros na Coreia do norte, por proteção e oportunidades. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar ela família Cross na Indonésia. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Orem por Rubia, Safwat e filhos no Sudão, Saúde e trabalho. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pele Hugo e Alessandra, na Índia. Por recursos, saúde e salvação. 

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

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos missionários Márcio, Nelson e famílias no interior do Paraguai. 

 MISSÕES MUNDIAIS:Vamos orar por nossos amigos Cleiton, Anaisa e filhos no Iraque. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelas vidas de LMM e pela reunião em país do norte da África.  

 MISSOES MUNDIAIS:Ore por Sergio e Francisca no Mali, pelo discipulado e crianças. 

 MISSOES MUNDIAS: Ore por Bill, Sarah e filhos na Ásia. Saúde, recursos e ministério. 

 MISSÕES MUNDIAS: Ore por Pr. PREM, família e ministério norte da índia.  

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Pr. Sam,familia e ministério da igreja TCFC no norte da Índia. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Pelos Líderes de ministérios de missões Parceiros da AMIR eIBREM 

 MISSÕES MUNDIAIS: 

 

 
 
LIÇÃO 107 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 
- QUEBRA GELO: 

- ADORAÇÃO: 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS:  

 
REVELAÇÃO DE CRISTO: O SABER QUE TE SALVA 

 

18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando; antes o 

guarda aquele que nasceu de Deus, e o Maligno não lhe toca. 

 

- O resultado do novo nascimento é permanente. A idéia expressa que não há  excessão 

todo filho não vive pecando.   

- Não há continuidade, permanência no pecado; o pecado é um incidente; pode encontrar 

ocasionalmente com o crente mas não conviver. 

- O mesmopoder que está no filho está na semente (palavra)que está no cristão. 

- O diabo não o toca – é um eco do salmo 105.15 não toqueis nos meus ungidos; eu sou 

ungido não se trata aqui dos ofícios de reis, profetas, pastores mas o nascido de novo.   

 

  19 Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno. 
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- A 2ª afirmação, os nascidos de novo são de Deus. Não é, mas está no malígno, dormindo 

sem lutar. 

 

20 Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para 

conhecermos aquele que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto 

é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 

- A 3ª afirmação 

- A verdadeira fé cristã é tanto histórica quanto experimental. 

- O mundo está no malígno; nós estamos Nele e o conhecemos. A pessoa de Deus ou é de 

Deus ou do diabo, não existe a3ª categoria. 

- O texto ensina a necessidade de mediação de Jesus tanto para conhecimento quanto para 

comunhão com Deus.        

- Vida eterna é conhecer pai e filho.   

 

21 Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 

- Dianoia = é poder para saber; entendimento. 

- O fato de Jesus lhe proteger não insenta da responsabilidade de guardar-se e vigiar. 

-As possíveis idolatrias pagãs de Éfeso, ou doutrinas de Corinto, dos substitutos de Deus.                                                                                                 

 

- 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. 
 

Autor & Org. Pr.Djalma Barroso 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


