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LIÇÃO 159 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Qual foi a primeira vez que você se lembra de ter ouvido o nome Jesus Cristo? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 1.1-2 

 
SÉRIE 1  -  A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO  

TEXTO: JOÃO 1.1-5 
 
Introdução 

Nesta série de estudos iremos aprender e aplicar os textos do Evangelho de João com o 

objetivo de mostrar o que as escrituras ensinam sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, com o 

propósito de que tenhamos uma experiência e comunhão mais íntima com Ele. 
 
O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também 

conhecido como o discípulo amado. Seu objetivo era mostrar quem Jesus era e o que Ele fez.  

Vamos às escrituras para vermos quem João afirma que Jesus Cristo é: 
 
1. O verbo de Deus.  (vss.1-2) No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus. 2 Ele estava no princípio com Deus.   
- O verbo é Jesus Cristo, Ele é Deus e no livro de Apocalipse 19.13 também fala que Ele é a 

palavra de Deus. O verbo estava no princípio, “criação”, mas Ele é antes da criação. Aplicação: 

Só Jesus pode transformar o seu presente, seu futuro e lhe dar a vida eterna com Deus. 

- “O verbo estava com Deus” fala da perfeita comunhão Dele na comunidade divina. Isto 

mostra o quanto devemos valorizar a nossa comunhão uns com os outros e com Deus. 

- “O verbo era Deus e estava no princípio com Deus”. Jesus sempre existiu como o verbo de 

Deus antes se tornar homem em carne. Jesus Cristo é o princípio, o meio e o fim de tudo.  

- Dê exemplos de como permitimos que as palavras das pessoas influenciem a nossa vida.  

- Permita somente Jesus ter a palavra final e determinar o destino de sua vida. 
 
2. O Criador do universo. (vs.3) Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele, e sem Ele 

nada do que foi feito se fez. O verso fala do poder e da capacidade de Jesus como criador.  

Aplicação: Ao nascer de novo Cristo estar no controle de sua vida, aprenda a descansar, Você 

não precisa se inquietar com nada, apenas confie no seu criador e salvador! 
 
3. Jesus é vida e a luz. (vss. 4-5) Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; 5 a luz 

resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.  

- Jesus é a luz, a glória de Deus;você estar Nele e as trevas não pode prevalecer contra você. 

- Em Cristo nunca tenha medo das trevas, mas tema se distanciar de Jesus Cristo “a luz”. 

- Leiam Romanos 8.35-37 e respondam: Quais coisas não podem nos separar de Cristo? 
 
Conclusão:  

Jesus Cristo é Deus, é a palavra, o criador e a luz. Orem uns pelos outros e peça ao Espírito 

para lhes dar plena revelação de Cristo e também para que a luz “Cristo” em você brilhe aos 

que estão nas trevas, a luz é para destruir as obras das trevas, e não para ficar escondida. 
 
EVANGELISMO - APELO:  
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Paulo, Miriam e equipe no Níger pelas finanças e paz. 
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