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LIÇÃO 77 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM   
 

 QUEBRA GELO (   ): Como você  experimenta mais a presença de Jesus no  se  dia?  

 ADORAÇÃO ( 24,25): Aquele que habita; A Ele a Glória. 

 OBJETIVO DA LIÇÃO: Conhecer, permanecer na verdade; ser liberto e fruticar.  

 MEMORIZAR: 1João 1.3  

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre no horário e passe pelas 4  etapas 

da reunião. Motive as pessoas a memorizar a Bíblia; envie-lhes o verso da lição antecipado.  
 

I JOÃO 1.1-3 - Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio! 

Nesta série de estudos iremos aplicar as escrituras em nossas  vidas  para  que  

possamos conhecer, permanecer na verdade, sermos libertos e nos tornarmos  discípulos.  

O autor desta carta é João, discípulo amado, irmão de Tiago, filho  de  Zebedeu.  Seu   

objetivo nestes versículos é mostrar que Jesus Cristo é eterno, que Ele veio  em  carne,  foi  

humano e que Ele próprio é a vida Eterna como Ele mesmo disse em João 14.6.   

 
Vs.1 O que era desde o princípio, o que ouvimos o que vimos com os  nossos  olhos,  o  

que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo  da vida.  

 Este texto, como também a história e a natureza provam a pré-existência de Jesus.  

 O Deus eterno entrou no mundo dos homens. “o verbo se fez carne, para ser como nós”.  

 Em que esta encarnação histórica de Jesus nos ajuda em nossas lutas do dia a dia?  

 
Vs.2 pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos,  e  vos  

anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada;  

 Vamos conversar: como a gente descreve a vida?  

 A vida é mais que um estado físico, emocional ou biológico, ela é a pessoa de Jesus.  

 O verbo principal neste verso é anunciar (apangellomen=proclamar).  Pensem:  Como 

célula, o que podemos fazer para proclamar o evangelho nesta semana?  

 
Vs.3 sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós  também  tenhais  

comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho  Jesus  Cristo.  

 De acordo com o versículo 3 qual é o propósito de pregarmos o evangelho?  (A comunhão).  

 Devemos anunciar o que experimentamos de Deus e não o que lemos. Porquê? Porque o 

que é experimentamos de Deus é o próprio Deus e só Ele pode transformar  vidas.  

 
Vs.4 Estas coisas vos escrevemos, para que o nosso gozo seja completo.  

 O prazer em Deus é o principal alvo Dele para a nossa salvação. Ele não nos salvou 

apenas para ficarmos livres do inferno, mas para nos satisfazer Nele completamente.  

 O normal da vida cristã é Deus te satisfazer em todas as áreas de sua vida. Lembre-se: se 

não estamos felizes em algumas áreas da vida é porque ainda estamos no controle!  
 

Para concluir, examine-se: As pessoas tem percebido a presença de Cristo  através  de  mim?  
Ao Líder/auxiliar: Compartilhe a visão, conversem e orem sobre os três pontos  abaixo.  
 

 EVANGELISMO-Apelo: Reconhecer que Jesus é Deus é o primeiro passo para salvação.  

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

 MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelos missionários Luke, Joely e a equipe da creche na Nigéria.  
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