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LIÇÃO 160 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Na sua opinião porque as pessoas falam que todos são filhos de Deus?  

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 1.12-13 

 
SÉRIE 1 -  A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: JOÃO 1.10-14 
 
Introdução 

Nesta segunda lição da série, iremos estudar no livro de João um pouco sobre os versos 10 a 

14 e descobriremos o principal propósito da vinda de Jesus à terra.   
 
Vs.10 Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o 

conheceu. 11 Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram (receberam). 

- O mundo deveria reconhecê-lo pois Ele está presente em tudo; a sua marca está impressa em 

toda a criação e criaturas. Os Judeus sabiam que Ele viria mas não quiseram reconhecer. 

- O que faz com que as pessoas não reconheçam e não desfrutem da salvação em Jesus?  
 
Vs. 12 Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder 

de se tornarem filhos de Deus;   

- A obra de Jesus é oferecer a salvação. Ele veio com o propósito de salvar a humanidade. 

- Segundo o verso 12 o que é preciso fazer para receber a salvação? Resposta: Precisam crer 

no seu nome e recebê-lo como Senhor e salvador e isto implica em arrepender. 

- Quem nasceu de novo recebeu fé e poder para se tornar filho de Deus e viver como filho.  

- Alguns ensinamentos da Bíblia sobre o que este poder nos capacita a ser e fazer: 

 1º - O poder nos capacita a fazer a vontade de Deus. (Leia Mateus 7.21-22). 

 2º - Nos  capacita a ser guiado pelo Espírito Santo.  (Leia Romanos 8.14).               

3º - Nos capacita a amar os outros e conhecer a DEUS. (Leia 1ª João 4.7).                          

4º - Nos capacita a praticar a justiça. (Leia 1ª João 2.29). 

 5º - Impedir que o pecado se torne um hábito ou controle nossa vida. (Leia 1ª João 3.9).  
 
Vs.13 os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 

varão, mas de Deus. 

- Como pode ver no verso 13, se tornar filho de Deus não depende em nada da natureza 

humana e carnal; o arrependimento, a fé e o podervem do Espírito Santo e da palavra. 

- Como se tem certeza do novo nascimento?  ...Aguarde as respostas e depois leia Rm.8.16 
 
14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a 

sua glória, como a glória do unigênito do Pai.  

- O Verbo aqui é (Logos), e se refere a Jesus como a mensagem completa e plena de Deus. 

Jesus é, e tem tudo que Deus quer comunicar ao homem. 

- O propósito da vinda e obra de Jesus é revelar a glória do Pai a você. De uma maneira 

prática, a glória de Deus é tudo que Ele é e pode fazer em Cristo por você. 
 
Conclusão: você deseja conhecer e prosseguir em conhecer mais a Deus? Jesus é o caminho 

e Ele é a imagem e a mensagem completa de Deus. Ore uns pelos outros para que possamos 

ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo. 
 
EVANGELISMO – APELO: 
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 
MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela paz de Israel, por Amir Tsarfati e missionários em Israel. 
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