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LIÇÃO 189 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Você já teve a experiência de ter canos de água entupidos e sua casa, como foi? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 7.38 

 
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: A FONTE DE RIOS DE ÁGUA VIVA. JOÃO 7.37-44 
 
Introdução 

O foco central da Palavra é a pessoa e obra de Jesus Cristo. Um dos propósitos das obras 

de Jesus é nos dar a vida eterna, que é uma qualidade de vida que podemos experimentar no 

presente.  

 Todos os eventos do capítulo sete de João ocorreram durante a festa dos tabernáculos; 

para melhor entender esta passagem leia a lição 185, que ensina sobre a festa. 

 Neste texto temos a trilogia da salvação: Crer em Jesus como Salvador; Mudar de vida, 

por meio do arrependimento; Usufruir hoje da vida eterna pela palavra.  Vamos às aplicações: 
 
37 Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se 

alguém tem sede, venha a mim e beba. 

- Este verso faz menção a Isaias 12.3 que diz: “E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da 

salvação”. Jesus é a nossa fonte de salvação e o único capaz de nos saciar por completo. 

- Como devemos nos aproximar de uma fonte de água natural para saciar a nossa sede? 

Geralmente temos que nos prostrar ou ajoelhar para beber da água... O que isto nos ensina?  
 
38 Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. 

- A pessoa que crer é aquela que vai a Jesus Cristo e o aceita; esta passa a ter os rios.  

- Assim como o homem não vive sem a água, ele também não pode viver sem Cristo. 
- Para os Judeus o interior é composto de coração, que é a sede do pensamento e os rins e 

ventre que são a sede das emoções e sentimentos.  

- Por meio de Jesus seu interior pode ser uma fonte renovadora e permanente de poder, força, 

saúde, etc. Você tem mantido limpa sua fonte? (vida de pensamentos e emoções). 
 
39 Ora, isto Ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que Nele cressem; 

pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. 

- O Espírito Santo como pessoa, para morar dentro do homem só foi possível após a morte de 

Cristo; até aquele momento ninguém havia se tornado templo do Espírito, exceto Cristo. 

- Compartilhem: Quais são as diferenças da nossa relação com o Espírito Santo comparado com 

a relação das pessoas do Antigo Testamento? 
 
40 Então alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam: Verdadeiramente este é o 

profeta.  - Estas pessoas foram as que creram e forma transformadas. E você, crer na palavra? 
 
Conclusão 

 Nos versículos 41 a 44, percebemos que muitos ouvintes da Palavra de Deus ao invés de 

recebê-la com mansidão, humildade e buscar a experiência da plenitude do Espírito e da 

Palavra, preferiram fazer discussões teológicas que geravam dúvidas e dissensão. Nunca 

permitamos isto em nosso meio, sempre busquemos a Palavra de Deus para viver e praticar.  

 
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: Fred e Sandy Nuckly (UK) e da re-evangelização de UK e da Europa. 
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