59
LIÇÃO 59 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS
 QUEBRA GELO ( ): Cite
 ADORAÇÃO (33): Sua presença é real.





em sua vida.

EDIFICAÇÃO: “Pai nosso” - Nosso modelo de oração II
OBJETIVO DA LIÇÃO: Ensinar sobre as práticas do modelo de oração de Jesus.
MEMORIZAR: João 15.7
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 versículo antecipadamente.

1) Leia Mateus 6:11.
nosso de cada dia
b) Ler Mt 6:25-34. Est

“

o

errado pedirmos algo que necessitamos?
sicas de cada dia.
o devemos ficar ansiosos, mas crer.
que era dado a cada dia ao Judeu.

2) Leia Mateus 6:12. O que Jesus quis nos
“Perdoa-nos as
nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores ?
Este trecho nos ensina que d
o quebrantado e submisso
s pessoas pelos nossos erros e
o a quem nos feriu.
Como Jesus, devemos ser misericordiosos, pois a
impagável, se
tua, continuaremos recebendo
rdia. Leia Mateus 6.14-15
que Jesus quis nos ensinar com a declara
“
o disso quando oramos?
o deveria ser aplicada de segundo em segundo em nossas vidas. A B
o caia. O ho
vel por causa de sua natureza humana e carnal voltada para si mesmo (Rm.7:14-21).
prio Jesus intercede por nossa integridade espiritual e
plena (Jo17.15-21).

3) Leiam Mateus 6:13.

4)

“Mas livra-nos do mal .

esse que Jesus pede para que o Pai nos livre?
Este mal tem a ver com aquilo que nos leva a nos afastarmos de Deus, nos entregarmos ao
pecado.
o mal que vem da incredulidade (Hb.10:26).
s estruturas
“
ria para sempre
o disso quando oramos?
Jesus nos leva a declararmos publicamente a
o. O verso fala da
soberania absoluta de Deus que a
Ele mesmo quem a sustenta. Leia os textos de Hebreus1:1-3 e Joao 6:37.
5)

6)

ncia dele? Leia Salmo 139.1-5
a, aponta para certeza e
confiança plena que Deus fará a sua vontade a despeito das circunstâncias.
Em grupos de pessoas conversem sobre sua experiencia de oração com estas partes da
oração do pai nosso, depois orem uns pelas necessidades dos outros.

 EVANGELISMO - Apelo: Você só se torna filho quando recebe Jesus como seu Salvador!
 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
 MISSÕES MUNDIAIS: Orem por Pr.Márcio, Marta e líderes no interior do Paraguai.

