78

LIÇÃO 78 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS - IBREM
QUEBRA GELO ( ): Você já experimentou estar em um lugar escuro e desconhecido?
ADORAÇÃO ( 23,24): Pai de amor; Aquele que habita.
OBJETIVO DA LIÇÃO: Conhecer, permanecer na verdade; ser liberto e fruticar.
MEMORIZAR: 1ª João 1.7
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.
JOÃO 1.5-8 JESUS É A LUZ, ESTAR NA COMUNHÃO É ESTAR NA PALAVRA.
O Apóstolo João conviveu com Jesus, ele era judeu todavia, escreveu o livro em grego para os
cristãos com quem tinha alguma familiaridade. Nestes versos João nos ensina que a certeza
de salvação é obtida pelo caminhar na luz. Vamos às aplicações:
Vs.5 E esta é a mensagem que Dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e Nele
não há trevas nenhuma.
A mensagem é luz e gera luz em quem ouve e a proclama. Deus é luz e perfeição absoluta.
A experiência com Deus não é um fim em si, mas um meio para proclamar a palavra.
O que significa na prática andar na luz? - (líder olhe uma das respostas em João 3.19-21)
Vs.6 Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e
não praticamos a verdade;
“Dizer que tem comunhão e andar nas trevas” é uma das pretenções dos falsos mestres.
A proclamação do evangelho tem o propósito imediato de comunhão e prazer em Deus.
As provas que temos comunhão com Deus são: viver em santidade e praticar a verdade.
Vs.7 mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os
outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado.
A comunhão do Espírito só ocorre de fato quando ando na luz da palavra de Deus.
Ao nascer de novo o poder de Deus destruiu a raiz do pecado em nós mas para o perdão e
purificação de pecados pelo sangue devemos andar na palavra e na comunhão dos irmãos.
Leia Salmo 133.1,3b e respondam: Em que situação Deus nos abençoa? (É na comunhão).
Vs.8 Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a
verdade não está em nós.
Os hereges acreditavam que eles não tinham pecado, hoje muitas pessoas chamam o
pecado ou pecados de desvios, fraquezas ou outra coisa. Já ouviram isto?
Somos pecadores redimidos. Não temos a raiz “o pecado original”, a semente de Adão mas
cometemos pecados; como resolver isto? Ande na palavra, na comunhão, reconheça sua
condição pecaminosa e arrependa-se; aí a verdade vai estar em você!
Para concluir, você tem experimentado mais intimidade com Deus na comunhão da célula?
Isto deveria acontecer pois é o que o texto acima garante. Ao Líder/auxiliar: Compartilhe a
visão, conversem e orem sobre os três pontos abaixo.
EVANGELISMO-Apelo: Aceitar a Jesus implica em aceitar a comunhão com os irmãos.
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos missionários Márcio, Nelson e famílias no interior do Paraguai.
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