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LIÇÃO 82 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS –  IBREM   
 

 QUEBRA GELO (   ): Com uma frase fale de sua postura e reação para  com  as  áreas  de       

                                    sua vida em que você não mudou ou progrediu. 

 ADORAÇÃO (14,15): Grande é o Senhor; Alfa e Omega 

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

 MEMORIZAR: 1ª João 2.14 

 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  

 

V.11 Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas  trevas,  e  não  sabe  

para onde vai; porque as trevas lhe cegaram os olhos. 

- O ódio é a pior cegueira porque bloqueia a vida espiritual, física, mental  e  emocional.  

- Muitas vezes uma pessoa é desorientada e não resolvida porque ainda  odeia.  

- Só é possível ter certeza de salvação e ter autoridade espiritual quando  se  ama.  

 
V.12 Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados  por  amor  

do seu nome. 

- Nos versos 12 a14 João desvia do assunto e afirma que com os cristãos  é  diferente.  

 - A marca de um filho de Deus é o perdão. Em 30 segundos examine-se  a  si  nesta  área!  

- Ser filhinho não se refere à idade física, mas ao estágio da vida  espiritual.  Eles  são  

imaturos, não discernem, erram nas mesmas coisas, se irritam facilmente.  Mas  são  filhos.  

 

V.13 Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o  princípio.  Jovens,  

eu vos escrevo, porque vencestes o Maligno. 

- Que tipo de conhecimento de Deus você acredita que um pai espiritual tem?  

- Um pai espiritual é alguém que gera filhos espirituais e os discipula  para serem  pais.  

- Os jovens tem vencido o maligno na batalha da vida cristã e tem dominado.  

 
V.14 Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi,  pais,  porque  

conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque  sois  fortes,  e  
a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o Maligno.  

- Como seria o conhecimento de Deus dos filhinhos?  Eles conhecem  o perdão,  a  provisão.   
- Os pais já tem comunhão íntima, andam no Espírito, frutificam e vivem  pela  fé.  
- Qual é a característica dos jovens?  O que fazer para estar no “estágio  jovem  espiritual”?  

 
Em grupos de três ou juntos compartilhem sobre estes estágios da vida  espiritual  (filhinhos,  
jovens e pais) e orem uns pelos outros.  Ao Líder/auxiliar: Compartilhe  a  visão,  conversem  
e orem sobre os três pontos abaixo. 

 
 EVANGELISMO-Apelo: Ser nascido de novo é mostrar frutos no caráter  e  nas  obras.    

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

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Bill, Sarah e filhos na Ásia. Saúde, recursos e ministério.  
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