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LIÇÃO 175 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Feche os olhos por 2 minutos, fique de pé tente dar 4 passos em qualquer 

direção. Depois abram os olhos e fale de como você se sentiu. 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 4.35 
 
A VIDA E AS OBRAS DE JESUS: A VISÃO E MISSÃO DE SALVAR - JOÃO 4.32-35 

Introdução 

 Jesus propositalmente havia gastado uma tarde inteira evangelizando a mulher 

samaritana debaixo de um sol escaldante e não havia comido nada. Ele se sacrificou, quebrou 

paradigmas culturais, tradições humanas, fez isto porque tinha a visão de salvar vidas. 

 Visão é uma imagem mental clara do futuro comunicado por Deus. Visão é ver e saber onde 

queremos chegar; quem tem visão espiritual tem ilimitadas possibilidades e oportunidades na vida; 

vê o que a maioria não vê; vê antes dos outros e vê o resultado final. Visão só sai da imagem e do 

virtual com comprometimento e dedicação diaria, é quando ela se torna missão.   

 Neste texto João 4.32-35 podemos aprender vários detalhes sobre visão e missão de Jesus: 
 
1. v.32 Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. 

- A visão de Jesus é para com pessoas e não para projetos ou programas ou para si mesmo. 

- Você tem uma visão e paixão por salvar vidas em Deus que lhe satisfaz e realiza?   
 

2. v.33 Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe de comer?   
- Os discípulos estavam confusos sobre os valores e prioridades de Jesus. Para ser realizado 

em Deus é preciso mudar nossos valores e prioridades sobre como Deus vê as pessoas. 
 
3. v.34 Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e 

completar a sua obra.   
- O principal alimento de Jesus era fazer a vontade de Deus: “consumar a grande comissão”. 

- Nada satisfaz mais a nossa vida em Deus do que sermos meios de salvação e edificação. 
 

4. v.35 Não dizeis vós: Ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: 
levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. 
 - Para ser eficaz na missão é preciso ter a visão que Jesus tinha pelas pessoas e pelo 

mundo: Não protelar a evangelização, ter senso de urgência da tarefa, tirar os olhos dos 

nossos umbigos e “levantar os olhos”, ter visão de colheita e não apenas de semeadura. 
 

O texto de João 4.35 revela os contrastes entre a visão dos discípulos e a visão de Jesus: 
- Discípulos: Pessoal, limitada, terrena/ local - Jesus: outro, ilimitada, celestial / global. 
- Discípulos: Foco em suas necessidades pessoais. - Jesus: O foco é mundo, os perdidos. 
- Discípulos: Visão local, para si mesmo, limitada... - Jesus: Visão para fora e global 360%.  
- Discípulos: Andavam fora do tempo de Deus;  - Jesus: Andava no tempo de Deus; ação. 
- Discípulos: Visão de semeadura; - Jesus: Visão de colheita...  
- Discípulos: olhavam para baixo...  -  Jesus: Olhava para o alto, para cima... 
- Discípulos: Insatisfeitos com questões terrenas…  - Jesus: Era satisfeito fazendo à vontade... 
 
Conclusão: A visão determina sua prioridade na vida. Mude seus valores, seu estilo de vida e 
adapte-se à visão e missão de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Orem uns 
pelos outros para que Deus dê e amplie a visão divina de cada um. 
 
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: Fred e Sandy Nuckly (UK) e da re-evangelização de UK e da Europa. 
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