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LIÇÃO 190 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Para você em que consiste a vida eterna? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 8.29 

 

A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: Vida e Morte João 8.21-30      

 

Introdução:  

O povo não entendeu seus ensinamentos e pensou que Jesus planejava matar-se! O 

suicídio era um ato abominável para os israelitas, pois eram ensinados a honrar a vida.   

Se Jesus cometesse suicídio, seria enviado a um lugar de julgamento, o que, para eles, 

explicava por que não podiam segui-lo.  Vs. 21-22 (LER) 

- Na verdade o que acontecia era justamente o contrário, o povo estava a caminho de um 

lugar de julgamento! 

- Jesus voltava para o Pai no céu. Se não cressem em Jesus como salvador, não seriam 

capazes de acompanhá-lo. 

- Jesus e os líderes dos Judeus caminhavam para lugares diferentes. Jesus veio do céu e 

voltaria para o céu, enquanto eles pertenciam a terra e parecia não ir em direção ao céu. 

 - Você tem convicção de que estará para sempre com Jesus? Porque tem ou não tem? 
 
Jesus estava no mundo, mas não pertencia ao mundo. Vs. 23-24  

- O verdadeiro cristão é um cidadão do céu. Sua afeição e atenção estão voltadas para o 

alto. (Filipenses 3.20). Os que não são salvos, porém, pertencem a este mundo. 

- Uma vez que não creram em Jesus, e que seus pecados não foram perdoados, estão 

fadados a morrerem em suas transgressões. 

- Os cristãos “morrem no Senhor” (Ap.14:13), pois vivem no Senhor. Os incrédulos 

morrem em seus pecados, pois vivem em seus pecados. 

- É inacreditável que alguns líderes religiosos ainda não conhecem a Jesus; Vs.25 

- Jesus afirmou sua divindade com grande ousadia em várias ocasiões. Declarou que 

julgaria, e para judeus o julgamento pertencia somente a Deus. Vs.-26 

- Afirmou que havia sido enviado por Deus, e que ouvira de Deus as coisas que ensinava. 

Eles não entenderam as declarações de Jesus sobre sua divindade. Vs.27-30 

- Deus revela a sua verdade aos “pequeninos” não aos sábios e instruídos. (Lcas10:21) 
 
Conclusão 

A salvação é uma questão de vida ou morte, quem vive em pecado e rejeita o salvador, 

morre em seus pecados, não existe alternativa. Ou recebemos a salvação pela graça ou 

experimentamos a condenação sob a lei de Deus; ou andamos na luz e temos a vida eterna ou 

andamos em trevas e experimentamos a morte eterna. 

 
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 por provisões divina para Miguel e obreiros do Oriente médio. 
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