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LIÇÃO 80 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  

 

 QUEBRA GELO (   ): Conte sobre uma experiência de desobediência e suas consequências. 

 ADORAÇÃO (9,10): Digno de gloria; Ao nosso Deus 

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

 MEMORIZAR: 1João 2.3 

 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 2.3-6  Obediência e conformidade com a palavra, as provas da filiação divina.  
 

A epístola de 1ª João, também conhecida como a carta das certezas tem como tema central:  

Deus é vida, luz e amor perfeito e Seu caráter constrange os cristãos a viverem em santidade 

e amor fraternal.  
 
Algumas das razões de João escrever: É para que ninguém vos engane e para que você creia 

no filho de Deus.  Veja isto em 1ªJoão 2.26 e 5.13. 
 

Vamos prosseguir conhecendo e aplicando estas escrituras:  
 

Vs. 3 - E nisto sabemos que o conhecemos; se guardamos os seus mandamentos. 

• O verbo saber (GREGO - ginõskomen) = perceber, “vir a saber de fato” este ocorre 25 vezes 

na epístola; isto significa que você pode conhecer e experimentar Deus e dar provas disto!  

• Que provas você pode dar que conhece a Deus? (guardando os seus mandamentos).  

• Se alguém diz ser filho de Deus, sua vida deve ser coerente... deve dar provas: 1ª- moral         

(a obediência); 2ª- social (amor, a comunhão, missão) e  3ª- doutrinária (fé em Cristo) 
 
Vs.4 - Aquele que diz: Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e 

nele não está a verdade; 

• Se a conduta de alguém contradiz o que se fala então sua profissão é falsa.   

• Estes mandamentos não se tratam apenas dos 10 ou 53 recíprocos, mas é amar no Espírito 

porque Deus é amor e na verdade, não se limitando ao sentimento ou a emoção. 
 
Vs.5 - mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor 

de Deus. E nisto sabemos que estamos nele; 

• “qualquer” significa todo cristão que guarda a palavra. E quem tem poder para guardar?           

...É quem ora, canta, vai a igreja, faz boas obras? (Não! É quem é nascido de Deus). 

• Ser cristão é relacionamento pessoal, é obedecer, amar e permanecer nEle. 
 
Vs.6 - aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. 

• Indica uma obrigação de conduta reta. A conformidade do cristão é o exemplo de Cristo! 

• Como Jesus andou?  Ele fazia as obras de Deus e ensinava; andou na comunhão e mesmo 

sendo a verdade; Ele praticava a verdade em tudo. 
  
Em grupos de três ou juntos conversem sobre a obediência e orem uns pelos outros. Ao 

Líder/auxiliar: Compartilhe a visão, conversem e orem sobre os três pontos abaixo. 
 

 EVANGELISMO-Apelo: Salvação é uma questão de obediência ao senhorio de Jesus.  

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

 MISSÕES MUNDIAIS: Oremos pelas vidas de LMM e pela reunião em país do norte da África. 
 
Autor & Org. Pr.Djalma Barroso 2016 


