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LIÇÃO 176 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Você já passou por alguma situação de dificuldade que você teve a certeza   
                              que o livramento veio exclusivamente de Deus?   
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Salmo 46:1 
 
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO:  JOÃO 4:46-53 
 
Introdução:  
É interessante acompanhar o roteiro que levou Jesus a Samaria. Ele estava em Jerusalém, foi 

para a Judéia, e da Judéia dirigiu-se à Samaria, onde os samaritanos o declararam “O Salvador 

do mundo” (Jo 4:42). Trata-se de um paralelo perfeito de Atos 1:8 – “... E sereis minhas 

testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da 

terra”. Jesus deu o exemplo. Se o seguirmos Ele também dará a nós colheita.   
 
JESUS CURA O FILHO DE UM OFICIAL (CENTURIÃO ROMANO) 
Vs. 46-47 LER) Quando ele ouviu falar da pessoa de Jesus e da obra que realizara em Caná da 

Galiléia, ele saiu de Cafarnaum e procurou Jesus para orar por seu filho que estava morrendo. 

- O Homem “rogou” que Jesus o acompanhasse até a sua casa para curar o seu filho. (observe 

a importância de levar a paz para os lares, Jesus fazia isto; embora nesta casa Ele não entrou). 

- As pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus, (Romanos 10:17).  

- O primeiro milagre de Caná foi a pedido da mãe de Jesus (Jo 2:1-5), e nesse segundo milagre 

Jesus atendeu ao pedido de um pai. Hoje Jesus está presente nesta célula para ouvir o seu 

clamor a favor de quem quer que seja.  
 
Vs.48 (LER) Não é uma repreensão dada ao homem, antes, é o lamento de Jesus pela situação 

espiritual do povo em geral. As pessoas querem ver para crer, mas a ordem de Jesus é crê e 

verás...  
 
Vs. 49 (LER) Esse homem achou que Jesus precisaria ir a Cafarnaum para salvar o menino e 
que se a criança morresse enquanto estivessem a caminho, seria tarde demais.  
 - A fé deste homem é admirável. Jesus simplesmente disse. “vai” ...”teu filho vive “ Jo-4:50. O 
homem creu e se pôs a caminho de casa. 
- Você precisa crê que Jesus já agiu em cima dessa dificuldade que você está enfrentando.  
 
Vs.51 (LER) O menino foi curado no instante em que Jesus fez a declaração “teu filho vive”  
- Os seus servos vieram ao seu encontro para lhe dar as boas notícias. Ele creu na Palavra de 
Jesus. Creia e você receberá as boas notícias. Quando cremos e agimos por fé, agradamos a 
Deus. (Hb-11:6) 
 
Vs. 52 O menino foi curado exatamente na hora em que o homem creu. Libere sobre a sua 
célula as promessas de Deus (dará muitos frutos, multiplicará, manifestará os dons do Espírito, 
conquistas espirituais e materiais). 
 
Vs. 53 (LER) Sua fé confiante tornou-se uma fé confirmada. A cura ocorrera no momento exato 
em que Jesus ordenou. Ele creu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e compartilhou essa fé 
com seus familiares. “Fé contagiante”, um dos vários milagres operados por Jesus “a 
distância”. 
 
Conclusão: O fato do pai crer na Palavra e só ficar sabendo do resultado no dia seguinte 
mostra sua fé confiante. Ele creu na Palavra de Jesus, e devemos fazer o mesmo. 
 
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: Oremos por provisões divina para Miguel e obreiros do Oriente médio. 
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