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LIÇÃO 188 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS          
 

- QUEBRA GELO: Você desejou fazer algo, mas quando viu já não havia mais tempo para fazer? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Isaias 55.6 
 
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: A BUSCA NO TEMPO OPORTUNO - JOÃO 7.31-36 

 

31 Contudo muitos da multidão creram Nele, e diziam: Será que o Cristo, quando vier, fará 

mais sinais do que este tem feito?  

Alguns dos que estavam entre a multidão creram que Jesus era o ungido de Deus por causa das 

obras que Ele realizava. Os sinais (Mt11.1-6) servem para provar que Jesus é o Cristo. 

- Jesus deseja que façamos milagres para comprovar que a mensagem dEle é de Deus? Sim 
 
32 Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito Dele; e os principais 

sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para o prenderem. 

- Os fariseus são tipos de pessoas que atrapalham os outros a crer e aceitar a Cristo.                              

- Devemos tomar muito cuidado com as más companhias, e com as rodas dos escarnecedores. 

Conversem sobre o potencial de influência negativa das redes sociais para a nossa fé. 

33 Disse, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para 

aquele que me enviou. 34 Vós me buscareis, e não me achareis; e onde eu estou, vós não 

podeis vir.  - A resposta de Jesus foi que Ele só estava com eles, fisicamente por pouco tempo. 

- Jesus quis dizer que voltaria para seu Pai, de quem eles se apartaram por sua desobediência e 

rebeldia. Qual é o primeiro passo que alguém deve dar para voltar para Deus? 

35 Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá ele, que não o acharemos? Irá, 

porventura, à Dispersão entre os gregos, e ensinará os gregos? 

- Perguntavam-se: "Acaso este Jesus irá embora da Palestina?” (a diáspora designava aos 

Judeus que viviam fora da Palestina). Os homens sem o Espírito só pensam no plano natural! 

36 Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis, e não me achareis; e, Onde eu estou, vós 

não podeis vir?  - Aqui Jesus coloca as pessoas diante de um ponto de decisão. 

- Que lástima, quem ouve a palavra e não a pratica, poderá buscar e não encontrar a Jesus.         

- Em Isaías 55:6 diz; “Buscai ao SENHOR enquanto se pode achar”. Agora é a hora de buscar.           

- Você tem aproveitado todas as oportunidades para buscar a Deus? Dê exemplos do que faz. 

- A nossa vida é caracterizada pela limitação de tempo; chegará um momento em que as 

oportunidades e as possibilidades vão desaparecer e será muito tarde. Reflita sobre este fato. 
 
Conclusão:  

Em relação a salvação, você deve se cuidar para não se acostumar com o pecado e perder a 

sensibilidade a palavra de Cristo e a não sentir mais a necessidade de buscar a Deus para 

mudança.  

- Como estar a sua vida interior e a sua sensibilidade ao pecado? Responda para si mesmo e 

depois orem uns pelos outros. 
 
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: Ore pelos missionários Márcio, Marta e trabalhos no interior do Paraguai. 
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