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LIÇÃO 84 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 

- QUEBRA GELO (  ): Fale sobre algo que te exigiu muita perseverança para você possuir. 
- ADORAÇÃO (19,20): Tu és a nossa estrela da manhã; Te  exaltamos óh cordeiro. 

- OBJETIVO DA LIÇÃO:Conhecer, permanecer na verdade; ser liberto e fruticar. 
- MEMORIZAR: 1ª João 2.20 

- 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. 
 

Uma das evidências da realidade da fé e da comunhão com Deus é a permanência na 
verdade e na comunhão com os irmãos. Quem não permanece prova que não é de Deus. 
 
Vs. 18 Filhinhos, esta é a última hora; e, conforme ouvistes que vem o anticristo, já 

muitos anticristos se têm levantado; por onde conhecemos que é a última hora. 

- João fala aos filhinhos e não a jovens ou aos pais porque os filhinhos precisam neste 

tempo estarem alerta e terem discernimento mas esta advertência serve para todos nós! 

- A última hora significa o período de intervalo entre a 1ª e a 2ª vinda de Cristo e também as 

características destes dias; um tempo de grande operação do engano e do erro. 

- Como alguém que espera a volta de Jesus deve se comportar neste mundo? 

 
Vs. 19 Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos; porque, se fossem dos nossos, 

teriam permanecido conosco; mas todos eles saíram para que se manifestasse que 

não são dos nossos. 
 
- Eles não permaneceram na palavra e nem na comunhão da congregação e das células.  

- O salvo persevera! Deus ao salvar uma pessoa dá a ela o poder para perseverar. 

- Este texto ensina que não devemos nos compadecer; orar e buscar os desviados? (Não) 

 
Vs. 20 Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. 
 
- Unção aqui significa Chrisma = ungir com doutrina, iluminação. É a obra inicial do Espírito 

Santo para que experimentemos a verdade que liberta e protege-nos contra o engano. 

- Você tem aquele tino espiritual de saber quando alguém fala ou faz algo extra ou anti-

bíblico? Quando algo está errado o que você faz? (Deve ir às escrituras e orar). 

 
Vs. 21 Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, mas porque a sabeis, e 

porque nenhuma mentira vem da verdade. 
 
- Aqui João só está confirmando porque tanto eles como nós sabemos quando alguém fala 

de Deus ou de si mesmo. Você sabe é para sua proteção e não para sair fofocando por aí! 
 
Em grupos de três ou juntos: O que podemos fazer para manter esta unção que nos protege 

do engano dos dias do fim? Orem uns pelos outros. Ao Líder/auxiliar: Compartilhe a visão, 

conversem e orem sobre os três pontos abaixo. 
 
- EVANGELISMO-Apelo: Se você nasceu de novo, tem o poder para permanecer em Deus. 

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

- MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Pr. Sam,família e ministério da igreja TCFC no norte da Índia. 
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