LIÇÃO 165 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: Leiam e falem sobre as características do amor descritas em 1ª Coríntios 13.4-8.
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim”
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 3.16

SÉRIE 1 - A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: JOÃO 3.16-18
AS LIÇÕES DE JESUS A NICODEMOS: DEUS AMA O MUNDO
Introdução
Em João 3.16-18, Jesus explicou a Nicodemos como uma pessoa pode nascer de novo, seja
esta pessoa um pagão ou um religioso. A vinda de Jesus é a prova de que Deus ama o mundo
e esta é a principal mensagem nessa lição é “o amor ágape de Deus em Cristo”.
Vs.16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
- Em detalhe podemos dizer que: “Deus” é a origem de tudo. - seu amor é o poder que move
tudo. - “o mundo”, cada pessoa em particular é objeto do seu amor: -“de tal maneira" significa
que a única expressão que define o amor é o sacrifício do próprio Deus, que é amor.
- De acordo com a definição acima, como podemos demonstrar o amor de Deus as pessoas?
- “deu o seu Filho unigênito”: Compartilhar é parte da natureza de Deus porque Ele é amor;
pense como isto é poderoso neste mundo governado por interesses próprios e individualistas.
- “Todo aquele que Nele crê”: As pessoas de todos os povos e tribos estão inclusas, mas a
condição para experimentar o amor é crer e receber o filho de Deus e a sua Palavra.
- “não pereça, mas tenha a vida eterna”: Deus fez provisão para salvar a todos; esta é a sua
vontade. Leiam 1ª Timóteo 2.4 e respondam: Qual é a intenção de Deus para a humanidade?
- O amor ágape de Deus é sempre: Incondicional, acessível, sacrificial e é para todos; não podemos
fazer nada para merecê-lo, Ele nos ama incondicionalmente. Só podemos recebê-lo ou rejeitá-lo.
- Ao saber que somos amados precisamos crescer em amor e a chave para isto é a Palavra; a sua
relação com a Palavra demonstra se você se vê de fato amado por Deus e se você o ama.
Vs.17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por ele.
- A intenção e propósito de Deus com o envio de Jesus ao mundo é sempre salvar as pessoas.
- Seja no mundo das criaturas ou dos filhos de Deus não existe espaço para julgamentos e
preconceitos entre as pessoas. Nós somos todos aceitos e amados por Deus sem exceção!
Vs.18 Quem crê Nele não é julgado; mas quem não crê, já está julgado; porquanto não
crê no nome do unigênito Filho de Deus.
- Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida e hoje pode viver livre da culpa. Não
permita que a sociedade e as pessoas ditem seu destino. Quem morreu por você foi Cristo.
- Muitos já estão condenados, mas você pode reverter isto pregando o Evangelho para eles.
Conclusão
Deus é amor e seu amor já foi demonstrado a nós através da vinda de Jesus Cristo, é só
através Dele e de sua palavra que você pode experimentar e compartilhar este amor.
EVANGELISMO - APELO:
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize.
MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelos missionários Luke, Joely e a equipe da creche na Nigéria
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