
LIÇÃO 161 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS     

- QUEBRA GELO: O que você entende por graça de Deus, fale em uma sentença sem se explicar.
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim”
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 1.16-17

SÉRIE 1 - A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: JOÃO 1.15-18

Introdução
Nesta lição iremos estudar os versos 15 a 18; estes textos expressam a resposta de João
(vs.19) aos que lhe perguntaram quem era o Cristo. Vamos saber mais das respostas de João:

Vs.15 João deu testemunho Dele, e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O
que vem depois de mim, passou adiante de mim; porque antes de mim ele já existia.

- “Antes de mim”. Esta expressão fala da posição de Jesus em relação ao profeta João, fala
de sua exclusividade, autoridade e de sua pré-existência.

- Você serve ao Deus que não tem princípio e nem fim. Ele sabe e pode tudo. Responda: O que
você pode confiar a alguém assim? (Possíveis respostas: O meu futuro, saúde, família, etc).

Vs.16 Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça.

- A plenitude significa algo perfeito, pleno. Jesus é a nossa fonte de graça plena e inesgotável 
porque Ele é Deus e isto deve sempre nos transmitir conforto e segurança.
- Graça sobre graça significa que Deus está sempre renovando seu favor a você e cada vez 
será uma graça maior sobre sua vida, sua família, emprego, negócios e ministério.
-  Você a tem recebido a graça de Deus em doses homeopáticas, como se dependesse de seu 
esforço e desempenho?  Não é isto que João ensina sobre a graça de Deus!

Vs.17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus    
Cristo.

- Até João, a graça e a presença de Deus estavam condicionadas à obediência da lei. A lei exi-
gia obediência mas não dava poder e vida para obedecer.

-Você nunca deve buscar agradar a Deus com regrinhas, faz ou não faz, ritos religiosos, etc. Na
graça só se agrada a Deus por meio da fé e tudo começa ao receber a Cristo.

- A imagem de Deus não é mais determinada pela “lei”, mas pela “graça” e “verdade”. 

- Na prática, não deve existir lugar na sua vida para tormentos, ficar preso ao passado, um sen-
so de castigo, de culpa, etc. A vida na graça e verdade eliminam estas experiências.

Vs.18 Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a
conhecer.

- A tese “Ninguém jamais viu a Deus” era tanto um ensino pagão (Gnosticismo) como também 
da antiga aliança; na nova aliança podemos ter comunhão pessoal com Deus.
- A mesma “Palavra” que estava presente  na criação do universo (Gn. 1.3), entrou na história 
da humanidade de forma visível na pessoa de Jesus.  Agora Ele Habita em você!

Conclusão 
Graça e verdade devem ser a maneira para nos relacionarmos com Deus em Jesus Cristo, não
existe mais lugar para condenação, culpa e passado. Ore uns pelos outros para que vivamos a
vida plena que Jesus nos deu e com gratidão e alegria compartilhemos com os outros. 

EVANGELISMO - APELO:
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize.
MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos obreiros na Coreia do norte, por proteção e oportunidades.
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