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LIÇÃO 45 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS  
 

 QUEBRA GELO  (   ): Cite três coisas que você faria se você soubesse que recebeu uma 

fortuna de herança de um parente longínquo. 

 ADORAÇÃO ( 3,4 ): Ao único, Deus está aqui. “Facilite a adoração” 

 EDIFICAÇÃO: O Filho pródigo – as duas faces da Graça 

 OBJETIVO DA LIÇÃO: Ensinar sobre como agir e reagir de acordo com a graça divina. 

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER:                                                 

       rio. Inicie a reunião sempre        rio e passe pelas 4 etapas da reunião (E4). 

 
A parábola do filho pródigo é uma ilustração tremenda da graça de Deus em ação. O pai, 

que representa o próprio Deus, e os filhos que são representação das nossas próprias 

vidas delineiam um quadro que muito bem pode representar nossas vidas no passado, ou 

até mesmo nos dia de hoje. 

 

1. Ler Lucas 15:11-12 – Esta atitude do filho mais novo tem algo de incomum? O que? Há 

alguma manifestação de graça nesta passagem? 
 
O pai podia dividir a herança, retendo, porém, as respectivas rendas até a sua morte. No 

entanto, era altamente incomum dar a um filho mais jovem a sua porção da herança 

mediante pedido. Tratava-se até mesmo de um pedido ofensivo a um pai. O pai 

manifestou ao filho a graça, quando deu ao filho o que ele pedira, mesmo ele não 

merecendo (ou tendo direito a mesma). 

 

2. Ler Lucas 15:13 -16 – Qual paralelo podemos traçar entre a experiência deste jovem, e 

a vida das pessoas (ou até mesmo as nossas) ? 
 
Toda vez que nos afastamos da casa do pai (Deus), vamos lentamente deixando de ouvir 

a sua voz, a vida longe do pai é uma vida que aparentemente traz prazer, mas que 

inevitavelmente nos leva a “                id d ” a sentir que precisamos de algo na 

nossa vida que não obtemos mesmo com todos os prazeres do mundo. 

 

3. Ler Lucas 15:17-19 – O que aconteceu com este jovem, e o que esta atitude nos 

ensina sobre o caminho de volta pra casa do Pai (Deus) ? 
 
O texto diz que ele caiu em si, precisamos ter nossos olhos descobertos para perceber 

que quando tentamos viver a vida do nosso jeito, estamos nos rebelando contra Deus. O 
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arrependimento é esse caminho de volta para Deus. Note que ele não quer voltar para ser 

novamente filho, pois ele sabe que errou, ele está disposto a voltar como um mero 

empregado, isto nos mostra um coração humilde. Muitas vezes pecamos contra Deus, 

mas mesmo assim mantemo-nos numa posição de orgulho e superioridade (isso nos 

impede de achegarmo-nos a Deus) 

 

4. Ler Lucas 15:20-24 – O que esta passagem nos revela sobre a graça de Deus? 
 
Tal qual aquele pai, Deus também não precisava nos receber de volta, mas quando ele vê 

um filho genuinamente arrependido, Ele se enche de alegria, e compaixão. Ele faz festa 

quando um pecador se arrepende e volta pra casa do Pai. E enche a vida dele de 

presentes (bênçãos), que ele não merece. 

 

5. Ler Lucas 15:25-32 – O  comportamento do filho mais velho nos revela que tipo de 

pessoa? Que paralelo podemos fazer entre ele e pessoas dentro das igrejas (ou até 

mesmo fora)? 
 
O filho mais velho é uma daquelas pessoas que se sente mal diante da graça de Deus. 

Ao invés de alegrar-se com a volta de seu irmão ele fica com ciúmes. Há muitas pessoas 

dentro das igrejas desta forma, elas estão na casa do Pai, mas não conseguem alegrar-se 

quando uma pessoa pecadora se arrepende, vem para casa do Pai também e ali começa 

a ser cuidada e amada. O comportamento do filho mais velho revela um coração egoísta 

que quer ser agraciado mas não quer compartilhar a graça com outros. 

 

 EVANGELISMO - Apelo: Só em Jesus Cristo temos acesso a graça de Deus, aceite-o. 

 VISÃO: Faça contato,ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Agradecemos pelas orações e apoio pela Expedição Missionária 

ao Paraguai. Foi algo surpreendente da parte de Deus. Continue orando pelos lideres 

brasiIeiros e paraguaios: Pr. Márcio e Marta; Edilson e Wanessa; Santiago e Antônia; 

Joao Crammer que se prepara para ser enviado, pelos alunos em treinamento e pela 

próxima expedição de 09 Dez 2016. 

 
 
 
 
 
 


