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LIÇÃO 49 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS
 QUEBRA GELO ( ):








ado?
ADORAÇÃO ( 22 ): Deus enviou; “Facilite a adoração”
EDIFICAÇÃO: Tribos urbanas
OBJETIVO DA LIÇÃO: Mostrar as necessidades de pregar de forma contextualizada.
MEMORIZAR: João 1.14
ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre
rio e passe pelas 4
etapas da reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia, envie-lhes o verso
da lição antecipadamente.

1.
uma tribo urbana?
Cite alguns exemplos de tribos urbanas que existem?
Grupos de jovens que se identificam com uma causa, com a forma de se vestir ou de ser
de uma determinada
o diferentes grupos que defendem uma forma de ver e
principalmente de viver a vida.

o alguns exemplos dessas marcas?
Citar marcas que essas tribos possuem como tipo de roupa, corte de cabelo, etc..
3. Leia Mateus 26:47-49
que Judas teve que beijar Jesus para identificáComo esta passagem esta relacionada com nosso assunto neste estudo.

o?

ncia diferenciada, ele era parecido com o povo onde ele estava inserido.
m devemos ter marcas que nos identifiquem como povo de
Deus diante das pessoas e da sociedade?
Se sim, quais devem ser essas marcas?
licos?
os, assim
ter e ser pessoas cada vez mais parecidas com Cristo.
que diferenciava-o dos
demais.
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13:34-35
- Alguns usam adesivos em seus carros, camisetas com mensagens, chuteiras escritas,
os?
Por essas coisas que usamos?
ser identificado somente pelo amor.
o (P
o a Cristo.
o 1:14. Baseado neste texto,
o nos caminhos do Senhor?
nci
s), precisamos encarnar o evangelho na cultura.
o amor de Cristo uns pelos outros, como a mani

a e da

verdade de Deus.
o toda
o nos est
humanos, chamado amor de Jesus Cristo

vel entre tribos e seres

pse 7:9-10 Embora tribo neste texto, em termos
missiológicos tenha uma conotação diferente e mais profunda.
Em grupos de três pessoas conversem sobre: como podemos
ar as tribos da nossa
Ore uns pelos outros e pelas pessoas desta classe que vocês conhecem.
 EVANGELISMO - Apelo: Venha como você está com fé e arrependimento Cristo te aceita.
 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
 MISSÕES MUNDIAIS: Vamos interceder nesta semana por C,A e filhos no Iraque.

