42
LIÇÃO 42 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS

 QUEBRA GELO (

a. Cite

):

a.
 ADORAÇÃO ( 8,9): Hoje é tempo de louvar e Digno de Glória
 EDIFICAÇÃO: Jesus:

da G

a de Deus

 OBJETIVO DA LIÇÃO:


DERES: Seja fiel em seguir a agenda E4 da reunião de
celulas. Neste estudo, se fizer todas as perguntas aguarde respostas só de algumas
para não ultrapassar o tempo.

Introdução
Semanalmente somos chocados pelos noticiários que manipulam e recheiam a
pervesidade e malignidade em que a sociedade vive. E as pessoas em revolta e ira
clamam e muitas vezes fazem justiça, mas quase nada se houve sobre a GRAÇA.
cia semelhante:
ele foi assassinado de uma forma brutal. Depois de uma vasta procura os investigadores
o, o que seria uma atitude de: 1


a;

-

a; 3 -

a?

veis para matar o agressor de seu filho.
veis
a: Perdoa-o, convida-o para sua casa, e adota-o como seu filho.



-la?
3. Leiamos Romanos 5: 8
s?
a?
s que somos pecadores?

a,

justo.
o pecaminoso deveria ter como destino a morte Rm 3:23-24 e Rm 6:23

4. Leiamos Lucas 23:32-34
Jesus, o filho de Deus, justo e santo, estava sendo crucificado injustamente entre dois
criminosos.
a que ouvimos da boca de Jesus neste momento?
No que esta atitude de Jesus te constrange?

43
“
talvez, dissesse: “

o sabem o que fazem”

a de Deus
”
a manifesta na vida de Jesus nos leva a refletirmos nos nossos
relacionamentos com as pessoas que nos cercam.
5. Leiamos Lucas 23:35- 42
a entre os dois criminosos e o que eles podem simbolizar?
o as marcas do criminoso dos versos 40-42?
o de um criminoso representando as pessoas que
o o reconhecem,
de um homem, que:
pecador –
a, porque
estamos recebendo o que os nossos atos merecem

ncia de Deus –
-“
a?
 Reconhece a santidade de Cristo –
o cometeu nenhum mal”

– 42 - Quando entrares no teu Reino


6. Leiamos Lucas 23:43
a de Deus, por que?
Porque aquele criminoso estava incapacitado de fazer qualquer obra religiosa, nem de ser
batizado. Mas ele se volta pra Cristo (pendurado indefeso numa cruz), reconhece que
sem obras e
a de Jesus
Em grupos de Deus conversem sobre como você tem respondido a graça de Deus e
como tem praticado a graça com as outras pessoas. Orem uns pelos outros.
 EVANGELISMO - Apelo: Você não merece a salvação ela é de graça por meio de Jesus...
 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela nossa Expedição Missionária Paraguai de 13 a 22/12/15.
Ore pelos Prs. Djalma, Solange,Toninho; irmãos: Ana Carolina, Ana Paula, Amanda, Eloah,
Lucas borges, João vitor, João Crammer, Ademar e Sulamita, Fernando, Sérgio.
Org. Pr.Djalma Barroso 2015

