LIÇÃO 173 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: Recorte 3 figuras de revistas contendo pessoas famosas. Mostre ao grupo uma figura de cada vez
e pergunte se conhecem a pessoa e o que sabem sobre ela. A partir disso faça perguntas do tipo: Se você o conhece,
quantas vezes foi à casa dele? Quando se encontraram pela última vez? Assim como no caso das pessoas famosas,
muitos dizem que conhecem Jesus, que sabem quem Ele
foi ou o que Ele fez mas na verdade não o conhecem intimamente, não se relacionam com ele.

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim”
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 4.13
A vida e a obra de JESUS
O ponto central e o assunto mais importante de todos é a vida e a obra de Jesus. O objetivo de
Deus para nós, como igreja é que cheguemos ao "pleno conhecimento do Filho de Deus" (Ef 4:13).
João 4:7-14 nos mostra que Jesus se apresenta a mulher samaritana com um proposito; Jesus não
disse que veio trazer uma verdade, Ele disse "Eu sou a verdade". Jesus não veio trazer
simplesmente uma religião, nem uma filosofia, nem um conjunto de regras como código de conduta.
Jesus veio trazer Ele mesmo, Ele é a ressurreição e a vida. Para receber esta vida temos que
conhecê-lo; devemos saber quem Ele é, de onde veio, o que Ele falou, o que Ele fez, onde Ele está,
etc. "Aquele que diz que está em Cristo deve andar como Ele andou", como andaremos como Jesus
andou se não soubermos como foi a vida e a obra de Jesus? Neste texto Ele se apresenta como
judeu, como aquele que é a água viva, como o filho de Deus, como uma fonte que jorra a água para
a vida eterna. Jesus disse: "ninguém vem ao Pai senão por mim", João 14:6, Jesus é o único que
nos leva ao Pai por isso devemos conhecê-lo e saber o que Ele fez por nós. Esta proclamação que o
evangelho faz da pessoa de Jesus visa trazer fé aos nossos corações.
Tudo na vida de um discípulo deriva do relacionamento e do conhecimento que ele tem da
pessoa de Jesus. Vejamos:
1 - Jesus Existia Antes de Todas as Coisas - (João 1:1-3). Ele existia muito antes de nascer em
Belém. Não como homem mas como o Verbo de Deus. O Verbo nunca foi criado, Ele era Deus e
sempre existiu. Foi Ele quem criou todas as coisas.
2 - Jesus Tornou-se Homem (João 1:14. Filipenses2:6-8).
Que tremenda é esta verdade! O Verbo eterno, criador de todas as coisas, se esvaziou de sua glória
e assumiu a forma de homem.
3 - Jesus Teve uma Vida Perfeita e Irrepreensível (1 Pedro 2:22).
Primeiro Jesus se esvaziou tornando-se homem, depois, como homem, continuou se esvaziando.
De que forma? Não fazendo nunca a sua própria vontade.
4 - Jesus Fez uma Obra Tremenda e Grandiosa (Atos 10:38).
Ele fez muitos milagres, prodígios e sinais. Ele curou enfermos, deu a vista aos cegos, ressuscitou
mortos, andou sobre as águas, multiplicou alimentos, pregou às multidões e fez discípulos.
Com que poder Ele fez isto? Ele não fez nada como Deus pois havia se esvaziado da forma de
Deus e vivia como homem.
5 - Jesus Morreu Pelos Nossos Pecados. (2Coríntios 5:21).
6 - Jesus Ressuscitou. (Atos 2:24 ).
7 - Jesus Foi Exaltado. (Filipenses 2:9-11).
Que verdade gloriosa! Os homens do tempo de Jesus, inclusive os sacerdotes, o julgaram como
criminoso e o desprezaram, mas Deus tinha um julgamento totalmente oposto ao dos homens.
Antes de vir ao mundo, o Verbo tinha toda a glória de Deus, Ele era Deus e não um homem. Agora
pois o Verbo encarnado em Jesus, depois do sofrimento da crucificação e da ressurreição física, é
recebido nos céus como homem e como homem Ele é exaltado. Como homem Ele se assenta a
direita de Deus Pai e recebe um nome acima de todo nome.

EVANGELISMO - APELO: Faça um apelo para a salvação e para consagração de vidas!
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize.
MISSÕES MUNDIAS: Ore por Pr. Sam, família e ministério da igreja TCFC no norte da Índia.
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