LIÇÃO 187 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: Em geral o que as pessoas comentam sobre Jesus em seu ambiente de
trabalho ou escola ou entre seus vizinhos?
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim”
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 5:40
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: A DISCUSSÃO NO MEIO DA FESTA. JOÃO 7.14-29

INTRODUÇÃO: Podemos observar a presença de três grupos envolvidos nessa discussão
pública sobre Jesus.
Primeiro grupo: “Os Judeus”
Evidentemente, havia os líderes judeus, que viviam em Jerusalém e estavam ligados ao
ministério do templo. Nesse grupo, se incluíam os fariseus e os sacerdotes.
- Os líderes judeus não entendiam os ensinamentos de Jesus: eram homens obstinados e não
estavam dispostos a sujeitar-se a Jesus. (João-5:39-40) Como você lida com pessoas assim?
- Os líderes Judeus tentavam matar a Jesus e, ao mesmo tempo, afirmavam compreender a
verdade de Deus e obedecê-la. (João-7:19)
- Isso mostra como uma mente esclarecida e instruída não é garantia de um coração puro e nem
de uma vontade santificada. (Salmo-119:11).
- Satanás ofereceu conhecimento a Adão e Eva, mas era um conhecimento com base na
desobediência (Gn.-3:5). Jesus ofereceu o conhecimento resultante da obediência. (Jo-7:16-17)
- Em que área (s) você tem buscado o conhecimento através da obediência à palavra de Deus?
Segundo grupo: “O povo”
Era formado pelo “povo” (João-7:12,20,31). Tratava-se da multidão que se dirigia a Jerusalém
para comemorar a festa e adorar. Muitos deles não se deixaram influenciar pelas atitudes dos
líderes religiosos. O povo admirou-se de que alguém quisesse matar Jesus.
- Compartilhem: Que tipo de influência você tem recebido com relação à pessoa de Jesus?
Terceiro grupo: “Judeus que viviam em Jerusalém”
Era constituído de Judeus que viviam em Jerusalém (Jo-7.25). Estes em sua maioria tomaram o
partido dos líderes religiosos.
- A discussão começou antes mesmo de Jesus chegar à cidade e girou em torno de seu caráter
(Jo-7:11-13). (LER), os líderes religiosos “o procuravam na festa”, enquanto o povo discutia se
Jesus era um homem bom ou um charlatão.
- Mas quando Jesus passou a ensinar abertamente no templo, a discussão passou a ser a
respeito de sua doutrina (Leiam João-7:14-19).
- Incentive as pessoas a virem ao templo (nos cultos), onde a Palavra de Deus é ministrada e a
unção do discernimento é liberada.
Conclusão:
Quando as pessoas são absoluta e completamente consagradas à verdade de Deus e desejam
obedecer a Ela, acima de todas as coisas, descobrem que os ensinamentos de Cristo são
sagrados e são os ensinamentos de Deus.
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 pelos missionários Luke, Joely e a equipe da creche na Nigéria.
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