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LIÇÃO 178 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Além de estar na presença de Deus, o que você mais gosta na vida? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Joao 5.24 
 
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: Vida, Juízo e Honra. João 5.21-30 
 
Neste texto vemos as afirmações messiânicas de Jesus. Ele é o Filho do homem, é quem dá a 

vida; Ele ressuscita mortos e será o Juiz que sentenciará o destino das pessoas. Vamos 

conhecer um pouco mais sobre a vida e obras de Jesus no livro de João. 
 
Vs. 21-23 As três grandes funções de Jesus: O doador da vida, juiz e digno de honra.  

1º- Ele é o doador da vida tanto da vida biológica, quanto da vida eterna; ambas são doadas por 

Jesus e somente existem quando estamos Nele “sua palavra” e Ele em nós. 

2º- É quem traz o juízo. O juízo está nas mãos de Jesus Cristo; estar salvo ou condenado 

depende da reação do homem de aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo. 

3º- Jesus é quem recebe a honra. A má vontade do homem pode retardar o propósito de Cristo 

ser honrado mas não poderá impedir que Ele seja honrado. (Leia Fl 2.10-11). 
 
V.24 A aceitação de Cristo, significa vida. E o que significa a vida? 

- Vida é entrar em uma nova relação com Deus. Quando isto ocorre, o juiz se converte em pai, o 

distante se converte em próximo, o estranho em íntimo e o medo em amor. 

- Vida é entrar em uma nova relação com os homens. O ódio se converte em amor, o egoísmo 

em serviço, o rancor em perdão. 

- Vida é entrar em uma nova relação conosco mesmos. A fraqueza se converte em fortaleza, a 

frustração em êxito, a tensão em paz. 
 
Vs. 25-29 Morte e Vida.  O que significa estar morto no espírito? 

João emprega a palavra morto em dois sentidos: Morto literalmente e morto no espírito.  

(a) Estar morto no espírito é está separado de Deus; não se esforçar e não desejar mudar. 

(b) Significa ter deixado de sentir. Não sentir dor pelo pecado, pelas injustiças; não ter afeição 

por Deus e nenhuma compaixão pelas pessoas. 

(c) Significa ter deixado de pensar. É quando a mente se fecha e não pode aceitar uma nova 

verdade, não quer mais aprender, crescer; isto significa morte. (Leia Oseias 4.6). 

(d) Significa ter deixado de arrepender-se. O dia em que o homem não se importa, se peca ou 

não, e pratica o mal sem nenhuma luta interior, nesse dia a alma está morta. 

Como tratamos Jesus e sua palavra hoje determina a nossa eternidade, vida ou morte. 
 
Vs. 30 O único juízo verdadeiro. 

O juízo de Jesus é verdadeiro e final porque Ele está fazendo a vontade do Pai e não a Sua 

própria. Sua base de julgamento é perfeita pois é de acordo com a mente de Deus. 

- Por quais razões nossos julgamentos sobre a salvação e em geral são errôneos? 

- Só Deus é perfeitamente amoroso em seu juízo, só Ele tem conhecimento absoluto. 
 
Conclusão 

Aceitar o oferecimento de Cristo significa encontrar a vida. A maioria das pessoas existem mas 

não vivem porque não conhecem Jesus. Ministremos uns aos outros em nome de Jesus. 
 
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 pelas vidas de Veronica, Radjish, filha e ministério na Índia. 
Pr. Djalma Barroso Org.  CÉLULAS DNA-IBREM – 2018     

 

 


