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LIÇÃO 118 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS       
 

- QUEBRA GELO: O que você faria se recebesse uma carta vinda do céu endereçada    

        especialmente a você dizendo que você tem apenas 24 horas de vida?  

- ADORAÇÃO: (10,12)  Ao nosso  Deus,  Reina em min 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Efésios 3.20 
 
O EVANGELHO DO REINO DE DEUS 

 
Introdução 

Em 2ª Reis 6.24-7.20, é relatada a história do cerco militar realizado por Ben-Hadade, rei da Síria à 

cidade de Samaria, capital do reino de Israel. A partir dessa história pode-se extrair algumas lições 

quanto à obra de evangelização do mundo que Jesus deseja que  façamos. 

 
1. As circunstâncias do cerco de Ben-Hadade a Samaria, e o cerco de Satanás e seus 

exércitos ao mundo. 
 
Assim como Ben-Hadade cercou Samaria e trouxe para o povo fome (v.25), miséria, inflação (v.25), 

desespero, inversão de valores e barbaridade (v.26-29); satanás o “príncipe deste mundo” (João 

12.31) e o “deus desta era” também tem cercado as pessoas do mundo. 
 
Você acredita que o maligno tenha influência neste mundo? (Leia 1João 5.19). 

De que forma prática você tem observado que isso acontece na vida das pessoas? 

 
2. A palavra de esperança do profeta Eliseu e a palavra de esperança do Evangelho de Cristo. 
 
A palavra de esperança do profeta: “Ouçam a palavra do Senhor! Assim diz o Senhor: Amanhã, por 

volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada 

serão vendidas por uma peça de prata” (2ª Reis 7.1). Era uma promessa para o tempo de miséria. 

Semelhantemente no Evangelho há uma palavra de esperança para o mundo. Jesus disse: “Eu vim 

para que tenham vida, e a tenham plenamente” (João 10.10).                       
 
Compartilhe: De que forma você vê as promessas de Deus se cumprirem na sua vida? 

        
3. A incredulidade do oficial de Ben-Hadade e sua consequente rejeição, e a incredulidade do 

mundo e sua consequente condenação. 
 
Em 2ª Reis 7.2, está escrito que um dos oficiais de Ben-Hadade duvidou da palavra de Eliseu e que 

por isso ele foi excluído da benção que haveria de vir.      

Assim também todos aqueles que não crêem no Evangelho e o rejeitam serão condenados.       
 
Leia João 3.17-18 e conversem: O que fazer para que nossos amigos não sejam condenados? 

 
CONCLUSÃO 

Olhe ao seu redor! Satanás e seus demônios têm cercado, oprimido, causado prejuízos às pessoas. 

No Evangelho do reino de Deus há uma palavra de esperança para essas pessoas. 
 
Em grupos de três pessoas ou mais orem por algumas pessoas que vocês desejam trazer a Cristo e 

à célula. Exerçam autoridade sobre os demônios que cercam estas pessoas. 
 
APELO EVANGELÍSTICO                      

MISSÕES MUNDIAIS: Pelos Líderes de ministérios de missões Parceiros da AMIR e IBREM 

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

 
CÉLULAS DNA-IBREM  Pra. CARLA PIAZZI 2017 (Fonte: Estudos de células IBC 2009 – SERIE ESTAÇÃO DO CRESCIMENTO) 

 


