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LIÇÃO  87  -  PARA  REUNIÕES  DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  

 
-  QUEBRA  GELO  (   ):  Qual  é  a  sua reação quando você espera algo acontecer e isto não  

                                    acontece  como você desejou? 
-  ADORAÇÃO  (  24,25):  A  Ele  a  Glória; Jesus é a Aliança 
-  OBJETIVO  DA  LIÇÃO:  Conhecer,  permanecer na verdade; ser liberto e fruticar. 
-  MEMORIZAR:  1ª  JOÃO  3.3  
-  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. 

 
O  capítulo  3  trata  de  três  temas: O 1º é a certeza obtida pela esperança futura ao 
permanecer  em  Cristo  e  em  sua  Palavra, o 2º é a certeza e a prova da filiação que é obtida 
pela  vida  justa  e  o  3º  é  a  certeza obtida pelo exercício do amor mútuo entre os irmãos.  
 
1  Vede  que  grande  amor  nos  tem concedido o Pai: que fôssemos chamados filhos de 
Deus;  e  nós  o  somos.  Por  isso o mundo não nos conhece; porque não conheceu a 
Ele.  
-  Para  as  pessoas  do  mundo  a  nossa filiação divina é estranha, sem valor e algo anormal. 
-  Ser  filho  de  Deus  não  combina  com a idéia de sermos estrelas e famosos neste mundo.  
-  O  que  você  pensa  sobre  os cristãos tentarem parecer com o mundo? (Isto é anti-

bíblico,  anti-cristão  e  contrário  aos valores do reino de Deus).  
 
2  Amados,  agora  somos  filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de 

ser.  Mas  sabemos  que,  quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele; porque 

assim  como  é,  o  veremos.  

-  O  texto  fala  da  esperança  futura de que todos devemos viver visualizando, o que havemos 

de  ser  e  também  que  precisamos experimentar esta mudança no dia a dia. 

-  Certamente  um  dia  seremos  totalmente transformados mas isto só ocorrerá se no presente 

já  estivermos  sendo  transformados. (Romanos 12.1-2). 

-  Ainda  não  foi  revelado  tudo  o  que somos. O texto se refere à vinda futura de Cristo. 

-  Quando  seremos  transformados? Só depois de vê-lo pessoalmente em sua 2ª vinda. 
 
3  E  todo  o  que  Nele  tem  esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é 

puro.  

-  A  razão  deste  escrito  não  é  teológica, mas sim ético. Responda se você tem esperança 

de  encontrar  com  Jesus,  o  que deve fazer hoje? (deve se santificar e purificar!) 

-  O  verso  fala  da  prova  moral:  a  obediência e da vida reta que um cristão deve demonstrar.    

-  De  que  mais  precisamos  nos purificar como cristãos no mundo em que vivemos?   

(da  lascívia,  idolatria,  apego  as  coisas materiais, rebeldia, egocentrismo, etc). 
 

Em  grupos  de  três  ou  juntos:  O  que podemos fazer para provar que estamos aguardando a 

volta  de  Jesus?  Orem  uns  pelos outros.  Ao Líder/auxiliar: Compartilhe a visão, conversem 

e  orem  sobre  os  três  pontos  abaixo. 

 

-  EVANGELISMO-Apelo:  Para  ser salvo é preciso se submeter a Jesus Cristo.  

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

-  MISSÕES  MUNDIAIS:  Ore  pelas vidas de Otoniel, Rebeca e filha nos Estados Unidos - índia. 
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