LIÇÃO 174 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: Você tem algum costume que recebeu dos seus pais ou parentes?
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha um louvor.
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS:JOÃO. 4.23
Introdução
Nesses versículos de João 4.20-24 vamos aprender um pouco sobre a pessoa de Jesus
e suas obras. Veremos através do episódio de Jesus e a mulher samaritana como Jesus se
mostrou a essa mulher e como a obra do reino de Deus foi manifesta através dela.
Vs. 20. “Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte mas vocês, judeus,
dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo,”
Depois de Jesus ter iniciado um diálogo com a mulher samaritana e ter se revelado a ela,
Jesus começa a quebrar alguns paradigmas dela. (Paradigma: Conjunto de formas que serve
de modelo para um sistema padrão).
De acordo com o versículo 20, qual foi o primeiro paradigma que Jesus quebrou com a
mulher samaritana? (foi o dos costumes religiosos)
Como um costume religioso pode afetar a vida de uma pessoa sem Jesus?
O costume religioso cria no individuo a idéia de que qualquer outra forma diferente daquela
“acostumada” a ser praticada é errada ou que não agrada a Deus. O apostolo Paulo descreve
perfeitamente o que deve ser uma verdadeira adoração em Rm.12.1,2 (leia).
Vs. 21. “Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo: chegará o tempo em que ninguém vai
adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém,”
Em sua resposta Jesus aponta não para Gerizim ou para Jerusalém mas para o futuro
que já chegou, trazido por Jesus.
A adoração no novo templo de Deus, não se limita a lugares específicos. No texto Jesus
fala de um tempo, esse tempo refere-se quando Jesus iria morrer e ao terceiro dia iria
ressuscitar. Por intermédio de Jesus Cristo temos livre acesso, e em qualquer lugar e em todo
tempo podemos ter comunhão com Deus. não limitações de tempo e espaço.
Qual é a sua prática diária e como você mantém o hábito de oração e adoração a Jesus?
Vs.22 a 24. “Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que
adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e, de fato, já chegou, em
que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são
esses que o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem
adorá-lo em espírito e em verdade.
O que Jesus queria dizer nesses versículos? - Que um verdadeiro adorador são todos
aqueles que entregam suas vidas a Deus por inteiro, e que têem um coração agradecido a
Deus. O fato de orarmos, lermos a Bíblia, freqüentarmos uma célula ou irmos a igreja são
apenas as manifestações de um coração grato a Deus.
Conclusão: É preciso termos um entendimento claro do que é sermos cristãos; de que não
somos guiados por uma religião ou por regras e sim pelo Espírito Santo de Deus, e que a
verdadeira adoração é um ato de um relacionamento diário e continuo com Deus.
EVANGELISMO - APELO: Faça um apelo para a salvação de vidas!
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o seu discípulo e evangelize.
MISSÕES MUNDIAS: Ore pelo Brasil, para que a Igreja de Cristo tenha unidade.
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