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LIÇÃO 79 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 

 QUEBRA GELO (   ): Para você qual é o benefício de compartilhar a vida com  os outros?  

 ADORAÇÃO ( 3,4): Ao único, Deus está aqui. 

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

 MEMORIZAR: 1ª João 1.9 

 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.  

 

1ª JOÃO 1.9-10 E 2.1-2: A SOLUÇÃO PARA TODOS OS PROBLEMAS DO PECADO.  
 
Alguns dos propósitos de João ao escrever a carta foram: mostrar a solução  para  a  

questão do pecado, aumentar o gozo dos cristãos, (1:4) e guardá-los do pecado  (2:1).  As  

palavras chaves do livro de 1ª João são: comunhão, saber e amor.  
  
Vamos às aplicações da palavra às nossas vidas: 
 
V. 9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os  pecados  

e nos purificar de toda injustiça. 

- Qual a diferença entre confessar, admitir o pecado, culpar-se, desculpar-se ou esconder-se?  

- Deus é fiel porque prometeu e é justo porque o seu filho morreu por nossos pecados.  
 

V. 10 Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso,  e  a  sua  

palavra não está em nós. 

 Existe uma diferença entre pecar e viver pecando ou negar que comete pecado.  

 No versículo 6 diz: Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas 

trevas, mentimos, e não praticamos a verdade; portanto, para um cristão quais são as 

armas contra o pecado? ... (Aguarde o pessoal responder... “é andar na comunhão e na 

palavra”). 
 
1ª João 2.1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis;  mas,  se  

alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 

 O propósito do ensino é impedir o pecado e que você mantenha o equilíbrio não sendo  

leviano nem auto-punitivo. A integridade e a santidade é um processo ascendente.  

 O incidente de pecado é possível, mas o hábito não pode existir na vida do nascido de novo.  

 Se alguém cai em pecado o que deve fazer? (Falar rapidamente com Jesus seu advogado).  
 

V. 2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,  mas  
também pelos de todo o mundo. 

 Ele reconhece a nossa culpa e se apresenta como resposta. Cristo não apenas providência, 

mas Ele também é qualificado sendo justo, ao morrer (propiciou) e vive a interceder por nós.  

 Ele é a propiciação porque o sacrifício foi único e eterno; totalmente eficaz, hoje e sempre.  
 

Para concluir: Em grupos de três ou juntos falem sobre a importância da confissão em  geral  e  
orem uns pelos outros. Ao Líder/auxiliar: Compartilhe a visão, conversem e orem sobre  os  
três pontos abaixo. 

 
 EVANGELISMO-Apelo: Entregue toda a sua vida a Jesus Cristo; só Ele tira o seu pecado.  

 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  
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