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LIÇÃO 147 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Conte de forma sucinta uma de suas experiências com a presença de Deus.  

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Atos 2.47 

 
A PRESENÇA DE DEUS E A MISSÃO 
 
Introdução: Todos nós temos experiências com a presença de Deus!  Durante uma época de minha 

vida (o escritor) sempre que entrava no quarto e começava a orar minhas pernas ficavam fracas e 

eu caia no poder de Deus! Todas as nossas experiências são importantes. Mas como seria a 

experiência com a presença de Deus que mais glorifica a Deus? 
 
Leia João 15.8 e responda: o que mais glorifica a Deus? - Dar fruto, e fruto que permanece é o que 

mais glorifica a Deus, este é um dos indicadores que andamos na presença de Deus. 
 
Algumas passagens nos dão uma visão clara da relação entre a presença de Deus e a prática da 

missão. Vamos pontuar algumas questões para firmar e ampliar nossa visão sobre este assunto: 
 
A Missão nos é dada na presença de Deus. Em Genesis 1.28 mostra que a primeira missão de 

Deus (mandato cultural) ao homem lhe foi entregue quando ele estava em sua presença. Lições:          

- Deus não nos manda fazer sua obra sem a sua presença e poder. - Para Deus não existe trabalho 

inferior ou superior se for realizado na presença de Deus e para a sua glória. 
 
A célula é um lugar de presença manifesta de DEUS. Em Mateus 18.20 diz: Pois onde se acham 

dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.  

Na célula a realidade de Jesus e a sua interação conosco é muito real; Ele está presente de maneira 

ativa. É lugar de expectativas!  Jesus estar presente, quais são as suas expectativas? 
 
A presença de Deus evangeliza. Em Atos 2.47 diz: Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o 

povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Lições: 

- Foi a presença de Deus que capacitou as igrejas no lares a viver em comunhão e nela o Senhor ia 

acrescentando a cada dia as pessoas. Não são os nossos métodos e estratégias. 

- Então qual deve ser a nossa busca constante? É pela presença de Deus; é pelo Espírito Santo. 
 
A permanência na presença de Deus gera fruto. Em João 15.5 Eu sou a videira; vós sois as 

varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 

- A nossa capacidade de dar fruto ocorre quando estamos na presença de Deus. Os talentos e 

habilidades não dão fruto e nem edificam o corpo, são os dons e o poder do Espirito.  
 

A presença de Deus capacita a viver cheio do Espírito Santo e ser vitorioso.  (Efésios 5.18-21) 

- No texto acima verificamos como alguém pode ser cheio do Espírito Santo, e os textos posteriores 

(Efésios 5.22-6.12) vemos como todas as áreas da vida são transformadas pela presença de Deus. 

- Um dos maiores erros que podemos cometer é não focar a presença de Deus e não colocar 

Deus no centro. Aí a gente passa a vida cristã tentando concertar os erros por nós mesmos. 
 
Conclusão: Vamos relembrar as nossas metas para aumentar a presença de Deus e depois  vamos 

orar e buscar a Deus juntos por esta manifestação. 

 

EVANGELISMO - APELO: 

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

MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelo Hugo e Alessandra, na Índia. Por recursos, saúde e salvação. 
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MISSÕES MUNDIAIS: Orem por Rubia, Safwat e filhos no Sudão, Saúde e trabalho. 
 

 Pr. Djalma Barroso Org.  Serie: A Presença de Deus - CÉLULAS DNA-IBREM – 2018 

 


