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LIÇÃO 116 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS  
 

- QUEBRA GELO: Defina o amor com apenas uma palavra. E porque usou esta palavra? 

- ADORAÇÃO: 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 14.21a 

 
OBEDIÊNCIA: O VERDADEIRO CONCEITO DE AMOR 
 
Introdução 

Vivemos em uma época que valoriza muito os sentimentos, as experiências, as emoções 
e a aparência. As propagandas têm ressaltado o bem-estar que os produtos e serviços 
oferecidos podem proporcionar as pessoas.        
 Na igreja os programas que oferecem grandes e diferentes emoções, que proporcionam 
sensações de alívio e bem-estar são “os melhores” e mais buscados.  Uma das conseqüências 
dessa atual tendência é uma visão distorcida do conceito do amor. O amor não é paixão. 

Para Jesus, o amor não é um sentimento, mas é uma atitude de obediência. Vamos  falar 
sobre isto usando o texto de João 14.21 que diz: “Aquele que tem os meus mandamentos e 
os guarda, esse é o que me ama”.   
- O amor passa pelas ações de ter e guardar os mandamentos que Ele nos deixou.  
 
1. Ter os mandamentos 
 
- O verbo ter nesse contexto significa se apossar das vontades divinas registradas na 
Escrituras Sagradas através de uma assídua e interessada busca por elas.  
- A ação é tirar as palavras das páginas bíblicas e colocá-las na mente, no coração e na prática. 
 
- Você tem lido a Bíblia à procura de mandamentos para obedecer? 
 
- Enquanto lê a Bíblia ou ouve uma mensagem, sente-se confrontado em seu estilo de vida e 
desafiado a mudanças práticas? (Você está lendo a Bíblia no plano de leitura anual).   
 
2. Guardar os mandamentos 
- Ter os mandamentos é apenas o primeiro passo do processo da obediência. Há um segundo: 
o guardar. Esse verbo nesse versículo tem o sentido de obedecer, de cumprir.  
 
- Os mandamentos devem fazer parte de nós e gerar o poder e a energia que vai impulsionar e 
motivar atitudes em obediência à vontade de Deus.   
 
- Leia João 4.34 e responda: Qual alimento dava a Jesus forças e realização? 
 
- Como você pode cumprir a ação de “ter os mandamentos” em sua vida? 
A IBREM lhe oferece diversas oportunidades para isso: as reuniões das células, os cultos e o 
ensino da igreja (EBD, TLC, Cursos bíblicos, Missão e Teologia, etc.) e os ministérios de apoio 
as células. Em todos estes a Bíblia é pregada e ensinada. Informe-se! Matricule-se! 
 
Conclusão: Leiamos Lucas 6.46-49. A ênfase de Jesus sempre foi a prática de sua palavra nos 
mínimos detalhes. Segundo este texto é coerente alguém chamá-lo de Senhor e não fazer o 
que Ele ordena?  
Em grupos de três ou mais dêem exemplos de como isto acontece e o que fazer para mudar 
esta atitude, depois orem uns pelos outros. 
 

- APELO EVANGELÍSTICO 

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

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela vida do Pr. PREM, sua família e ministério norte da índia.  
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