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LIÇÃO 122 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS       
 

- QUEBRA GELO: Fale de alguma dificuldade que você precisa vencer em sua vida. 

- ADORAÇÃO: Rompendo em fé. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Filipenses- 4:13 

 

CHAMADOS PARA VIVER VITORIOSAMENTE - I Samuel 11.1-11 
 
Introdução 

Estamos estudando em nossas células sobre a nossa identidade como igreja e discípulos 

de Jesus neste mundo afastado de Deus. Vamos ler o texto de 1ª Samuel 11.1-11 e 

aprender com as aplicações destas verdades para nós hoje. 
 
1. Ao ler p verso 1 Qual foi a atitude dos Israelitas da cidade de Jabes-Gileade diante 

do cerco dos amonitas? (Decidiram lutar e enfrentar o inimigo). Leia e Comente o vs.1 (O 

povo de Deus estava tão acomodado que propôs uma aliança com Naás). 
 

2. Qual foi a exigência de Naás para fazer um acordo com os Israelitas e deixá-los 

viver? Veja no verso 2 (a proposta de Naás). 

- A primeira coisa a observar é que Naás, líder dos amonitas é uma figura do diabo no 

Antigo Testamento. “Naás” significa “inimigo” e dele se origina o nome satanás. 

- Comente os versos 3 e 4 (Para eles já estava bom demais se sobrevivessem). 
 
3. No verso 6 porque o Espírito através de Saul ficou furioso com a atitude do povo?  

- Por que este tipo de atitude desaponta a Deus e o que podemos fazer para não ter este 

tipo de atitude? 
 
4. Exemplos de atitudes que entristecem a Deus                                                                                        
Quando um casal desiste de sonhar e lutar por seu casamento e sua família. Irmãos se 

dispõem a ser usado por Deus; Célula com atitude apenas de sobrevivência, etc. 

- Quais outros exemplos de atitudes que entristecem a Deus que você conhece? 
 
5. Naás desejava arrancar o olho direito de cada israelita, por que este era o olho da 

mira, usado nos combates daquela época. 

- Naás queria mesmo era desmoralizar o povo de Deus e envergonhá-los, ele queria 

garantir que o povo de Deus estivesse fora de combate pelo resto de suas vidas.  

- Tudo que o inimigo deseja é roubar a nossa visão (olhos). Nos deixar fora de combate e 

improdutivos no reino de Deus, na vida profissional, família, etc. 
 
Conclusão 

O povo de Deus não foi destinado apenas para sobreviver, mas para vencer e conquistar. 

Toda aliança com o inimigo sempre terá uma condição e um alto preço. Em grupos de três 

ou mais pessoas comentem e orem sobre as dificuldades que tem impedido você de se 

envolver mais com o reino de Deus e produzir os frutos. 
 
- APELO EVANGELÍSTICO: 

- MISSÕES MUNDIAIS: Fred e Sandy Nuckly (UK) e da re-evangelização de UK e da Europa. 

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