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LIÇÃO 179 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Compartilhe um milagre ou cura que já ocorreu em sua vida ou na sua  

                    família; ou se você precisa de um milagre. 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 5:39 
 
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: A PALAVRA DE DEUS - JOÃO 5.37-47 
 
Introdução:  
 
No texto de João versículos 37 a 47 vamos perceber Jesus falando sobre nos atentarmos para 
as escrituras. Tudo vem para nós pelo poder da sua Palavra. A Palavra de Deus muda tudo, e 
quaisquer circunstâncias. E Jesus também nos alerta a respeito da incredulidade. 
- Nos tempos difíceis que temos visto e vivido, como você tem tomado posse e feito uso desta 
poderosa Palavra? 
 
1- Não tem como falar que conhecemos a Deus sem acreditar no Filho.  
Leia o verso 38 " e a Sua Palavra não permanece em vós, porque vós não credes Naquele que 
Ele enviou". 
- Creia que a Palavra tem poder, e assim esta Palavra permanecerá em vós. E isto os fará 
acreditar no Filho, porque a Palavra testifica do Filho. 
- A rejeição de Cristo pelos líderes religiosos de Israel demonstrou não só falta de conhecimento 
sobre Deus mas também hostilidade para com Ele. 
 
2- No verso 39 ensina: " Examinai as escrituras. porque vós cuidais de ter Nelas a Vida 
Eterna e são elas que de mim testificam." 
- É uma ordem imperativa. Não é uma sugestão. 
A história inteira da Bíblia é: CRISTO E ELE CRUCIFICADO 
A Vida está em Cristo. Para ter esta vida, terá que aceitar o que Cristo fez na cruz. 
Vs.40 diz para nós que Ele procurou honra somente e unicamente de Deus. E assim deve ser   
 conosco.   
- Você acha que o ser humano tem procurado glória e honra para si? 
 
3- Deus não ministra para orgulho do homem, nem modifica a verdade para agradá-lo. 
Leia v.44 - Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que 
vem só de Deus? 
- Como devemos agir para não darmos lugar a vaidade, ao orgulho e não ter nenhum interesse 
em receber a honra que vem dos homens? 
- Precisamos nos achegar a Deus. Buscar mais o agir do Espírito Santo em nosso dia a dia. 
 
4- O verso diz: Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas Palavras? 

Esta passagem nos mostra verdadeiramente um povo incrédulo, de coração duro, cheio de 

religiosidade que no fundo não acreditavam na Bíblia. 

Cristo está em unidade com as escrituras. 

 
Conclusão 
Cristo tem poder. Deus delegou esse poder ao seu amado Filho. Leiam Lucas 4.18-19.  A palavra 
de Deus é poderosa. Se cremos no Pai, temos que crer no Filho. E temos que nos permitir 
sermos capacitados e convencidos pelo Espírito Santo. 
 
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:  
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