
114 

 

 

LIÇÃO 114 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS  
 

- QUEBRA GELO: Qual acontecimento mais lhe causou vergonha na vida? 

- ADORAÇÃO: ( 27,28) Tú es fiel e Seja engrandecido 
 
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Romanos 1.16 
 
NÃO ME ENVERGONHO DO EVANGELHO 

Não sei qual é a sua relação com o Evangelho, talvez seja um simpatizante, um convertido ou 

alguém maduro na fé. Mas o mais importante disto tudo é como você trata o Evangelho.  

Você compartilha sua fé e a palavra de Deus para as pessoas?  
 
Paulo em Romanos 1.16 disse: “Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder 

de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego”. 
 
Por que Paulo dizia isto naquela época?  

Naquela época conhecer o Evangelho era causa de vergonha porque o império romano e sua 

moral eram opostos ao Evangelho e também porque este era quase inacreditado pois Jesus era 

Judeu. É fácil viver o evangelho na sociedade atual? 
 
Hoje, porque alguém teria vergonha do Evangelho? 

 Hoje, a tendência é se envergonhar por causa do medo do fracasso intelectual; “pois o 

evangelho não cumpre os padrões da filosofia humana”;  

 Por medo de não ser aceito, de ser rejeitado e ser taxado como inadequado ou 

incompetente diante da sociedade. 

Quanto você tem falado de Jesus, da palavra ou do que Ele fez por você às pessoas? 
 
Por que Paulo afirmou que não se envergonhava?  

Porque o evangelho é o poder Deus para a Salvação!  Salvação de quê? 

A salvação bem como as necessidades humanas são determinadas pelo Evangelho e não pela 

vaidade e desejos insaciáveis do homem.  

Confira de que o evangelho propõe salvá-lo: 

 De estar perdido eternamente; sem direção, fora do caminho. (Romanos 3.12) 

 Libertação do pecado (do castigo, poder e presença). (João 8.31-35) 

 Libertação no futuro de todo mal e corrupção, da morte e inferno. (João 5.24) 

 Libertação dos inimigos e perigos do presente e futuro. (Romanos 8.37) 

 Restauração completa no espírito, alma e corpo.  (1ª Tessalonicenses 5.23) 
 

De acordo com João 15.8, como você pode glorificar a Deus de fato? “Nisto é glorificado o 

meu pai: que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.”  

A resposta é simples é dando fruto, o que significa levar pessoas a ter uma experiência com 

Jesus Cristo através da palavra que sai de seu coração por seus lábios e atitudes. 
 
Conclusão 

Em grupos de três ou mais pessoas conversem sobre algumas questões que podem ser 

impedimentos de você testemunhar. Depois ore uns pelos outros e coloquem um alvo de falar 

de Cristo nesta semana. 
 
- APELO EVANGELÍSTICO 

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

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Bill, Sarah e filhos na Ásia; saúde, recursos e ministério. 
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