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LIÇÃO  86  -  PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  

 
 QUEBRA  GELO  (   ): Já foi enganado por alguém, como se sentiu? 

 ADORAÇÃO  (23,24): Pai de amor; Aquele que habita 

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

 MEMORIZAR:  1João  2.28 

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER:Inicie a reunião sempre no horário e passe pelas 4etapas 

da reunião. Motive as pessoas a memorizar a Bíblia; envie-lhes o verso da lição antecipado. 

 
26  Estas  coisas  vos  escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. 

-  Para  não  ser  enganado espiritualmente, só ter informação não resolve; é preciso receber 
a   Palavra  na  unção do Espírito Santo,  é isto que nos liberta e nos protege. 
-  É  importante  conhecer sobre as características do enganador, como ele pensa e age. 

 
27  E  quanto  a  vós,  a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes 
necessidade  de  que  alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito 

de  todas  as  coisas,  e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele 

permanecei.  

-  Esta  é  a  unção  do  ensino através da Palavra e da presença do Espirito Santo em você.  

-  O  ensino  do  Espírito  só pode ser discernido espiritualmente e pelas escrituras. 

-  A  unção  do  ensino permanece em você 24h todos os dias, seja humilde e permita que 

Deus  use  os  membros do corpo “células” para confirmar este ensino! 

-  A  unção  te  guarda  do engano. Isto significa que você não precisa estar alerta? 

 
28  E  agora,  filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos 

confiança,  e  não  fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. 

-  Devemos  permanecer na Palavra e na comunhão hoje, para ter confiança amanhã.  

-  Só  existem  duas possíveis reações do crente na volta de Jesus são elas: confiar ou ficar  

confuso  e  envergonhado. 

-  De  acordo  com  este  texto como você se prepara para a volta de Jesus Cristo hoje?  

  
29  Se  sabeis  que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido 

Dele.  

-  Praticar  a  justiça,  ter uma conduta segundo a palavra prova que você nasceu de Deus e 

aguarda  a  vida  de Jesus.  

-  Uma  prova  cabal  de que a pessoa é nascida de novo é a crença correta com a prática da 

justiça.  Fazer  o  que  é certo só porque é certo.   

 

Em  grupos  de  três  ou juntos. Porque as vezes rejeitamos o ensino de Deus quando este 

vem  através  de  alguém próximo a nós? Orem uns pelos outros. Ao Líder/auxiliar: 

Compartilhe  a  visão, conversem e orem sobre os três pontos abaixo. 

 
 EVANGELISMO-Apelo: Quando Jesus nos salva Ele nos chama a permanecer Nele.  

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

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Paulo, Miriam e equipe no Níger pelas finanças e paz. 
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