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LIÇÃO 43 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS
 QUEBRA GELO ( ):

o se sentia capaz de prosseguir (ou
a de Deus).

 ADORAÇÃO(3,4): Ao único; Deus está aqui; “Facilite uma atmosfera de adoração”
 EDIFICAÇÃO: Paulo e os Questionamentos da graça
 OBJETIVO DA LIÇÃO:Responder aos questionamentos sobre pecado e graça de Deus.
 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: No momento da leitura bíblica
lerem.

a para outras pessoas

a uma pausa nos versiculos que merecem algum comentario.

Introdução:
Romanos 6.23
Cristo Jesus, nosso Senhor.

a vida eterna em

1. Leia Romanos 5.20-21 –O que Paulo quer dizer com “A
o fosse ressaltada”?
o correndo. Em um determinado dia colocam uma placa no loca
xima 100 km por hora e junto a ela um radar.
o.
Quando nos deparamos com a lei de Deus
infringe a vontade do Pai.

pecador e

2. O que Paulo quer dizer com “Onde abundou o pecado super

”?

al.
o CS Lewis: “
o pode receber um presente”
podemos fazêo desprovido de orgulho, de preconceitos.
o.
pecador.
a

4. Leia Romanos 6:1 e 15 -

um D
a de Deus?

os vazias, de
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Leia Romanos 6:2-5. A

nasceu de novo
o

ama a Deus e quer honrá-lo.
arrependimento!
o somos
mais porcos

s de Jesus.

5. Leia Romanos 6.14 –

dizendo que jamais vamos pecar?
o foi liberto de todo pecado; f
oferecia nenhuma forma para resistir ao poder do pecado,
servia para condenar o pecador.
m que peca
apenas condenado. Ler Rm 6.21-23.
6. Leia Romanos 6.17-18 –
a?
m o vs 22 -

o
o

a, refere-se àquele que quer servir a Deus,
o,

somos livres dos pecados, mas eternamente ligados a Deus.
Em grupos de três pessoas converse sobre seus desafios para viver segunda a graça que perdoa,
que ama, que não resente . Ore uns pelas necessidades dos outros.

 EVANGELISMO - Apelo: A primeira coisa a fazer para ser salvo e receber a graça de Deus
por meio de Jesus Cristo.

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pela Expedição Missionária do 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

