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LIÇÃO 52 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS
 QUEBRA GELO ( ):
acabou descobrindo que era mentira.
 ADORAÇÃO ( 8 ): Hoje é tempo de louvar a Deus

- “F

çã ”

 EDIFICAÇÃO: Falsas Doutrinas - Dúvidas
 OBJETIVO DA LIÇÃO: Conhecer e ser capaz de discernir os ensinos errados.
 MEMORIZAR:

ntios 11:14-15

 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 .
o
Neste estud
entes relcionadas a algumas
seitas, lembrando-se que quase toda a seita, usa elementos verdadeiros e os modificam
com mentiras que precisamos conhecer.
1.
ã

scopo?
ã sobre os mediunidade, cartomancia, astrologia e espiritismo?
ticas - Leia
-

mio 18:10-13.
ticas se baseiam no conceito de que existe
“

ritos” ã

morreu poss

ção. Esses “deuses”
ã
ã
querer contatar-nos.

2.
precisas a cerca de uma pessoa que morreu?
ntios 11:14-15 nos diz: “
ã
ã
ç
conforme as suas obras”. Atos 16:16-18 descreve uma adi
nio dela.
s dará
ç es
sobre uma pessoa, para atrair essa pessoa para o espiritismo –
be.
Como De
teo 3:16-17), (2) Orando por sabedoria
(Tiago 1:5).
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3.

o pode ser Mar on?
o porque:
çonaria uma pessoa vai ser salva e ir para o ceu como resultado de suas
boas
ç
ão 3:16).
Para eles
apenas um dos “Volume diversos da Lei Sagrada”,como outros
livros, para eles a Bíblia ã
considerada como Palavra exclusiva de Deus.
ç
ã
, ou outros. Je
ã
divino, e nem o nico mediador.
A
ç
ã
pecador, apenas “ ude e imperfeito por
natureza ". Para eles o
ã
ter.






4.
s dela? NÃO
A palavra yoga significa “ ão”, e o
ã

(

unir um ser finito ao infinito Brahman
ncia impessoal.

ã. Ela ensina a focar-se
no universo em vez de o nico Deus verdadeiro ou na
na Palavra de Deus. Ela deixa aberta uma porta a um engano que procura afastar o
ntios 10:31 - Filipenses 4:8)
Podemos dividir a Yoga entre: u
sica (Hatha Yoga)

5.

çã

ndia, que se acredita ser o caminho para recebe
o aspecto da io
çã
çã
ç
ã
çada como um el
vel de espiritualidade.

çã
çã

o considerados com uma seita?

ã
s por um homem
chamado Joseph Smith. Que afirmava ter recebido uma visita pessoal do Deus Pai e de
Jes
ção.
blia.
Sobre Deus, os mormons creem que Ele nem sempre foi o Ser Supremo do
ço persistente.
Eles acreditam que Jesus
veis, amorosos e gentis –
ã
ão que distorce a natureza de Deus, a Pessoa
de Jesus Cristo e os meios para a s
çã
Em grupos de três pessoas orem e se preparem para evangelizar alguém de umas
destas duas seitas.
 EVANGELISMO - Apelo: Se você deseja conhecer a Deus precisa receber a palavra/Jesus.
 VISÃO: Faça contato,ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos novos métodos para fazer missão na Córeia do Norte.

