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LIÇÃO 89 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM
- QUEBRA GELO ( ): Você já teve a experiência de ver algo nascer,crescer e depois voce
teve que matar aquela coisa, animal ou planta?
- ADORAÇÃO (28,29): Seja engrandecido e grandioso és tú.
- OBJETIVO DA LIÇÃO: Conhecer, permanecer na verdade; ser liberto e fruticar.
- MEMORIZAR: Genesis 2.15
- ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre no horário e passe pelas 4 etapas
da reunião. Motive as pessoas a memorizarem a Bíblia; envie-lhes o verso da lição antecipado.
A GENESIS DA REBELIÃO
Na lição passada aprendemos sobre a definição bíblica para rebelião. Nas próximas
lições veremos relação da rebelião com outras questões da vida, com o objetivo de levar as
pessoas a uma submissão espontânea e plena a Jesus e às autoridades.
Em Genesis 1.1-2 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. 2 A terra
era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas.
No verso 1 fala que Deus criou os céus e a terra, tudo era perfeito e harmônico; os
estudiosos da Bíblia dizem que entre os versos 1 e 2, milhões de anos se passaram. “Lembrese que para Deus um dia é como mil anos e vice versa”. Esta ideia tem fundamento. Porque a
terra se tornou um caos, sem forma e vazia? (Líder aguarde as respostas das pessoas) Foi
por causa da rebelião de lúcifer e os 1/3 de anjos com ele.
De acordo com Genesis 2.15 qual foi a ordem de Deus para Adão? (Líder aguarde
as respostas das pessoas) Foi de cuidar e proteger o Jardim; isto porque havia a possibilidade
de rebelião e de se perder o domínio do jardim. Obviamente Deus quis dizer que o inimigo
estava ali. Em Genesis 1.28 Deus também disse a ele para exercer autoridade sobre tudo.
Você já sabe quem foi e é o inimigo? Não foi uma árvore, uma maçã, ou o animal, foi
o demônio da rebelião. Nos relatos de Ezequiel 28.12-18, 1ª Samuel 15.22-23, Gálatas 5.1920 fica claro que a rebelião é uma associação de demônios, a saber: a feitiçaria, orgulho e
idolatria; que desde adão passou a operar através da velha natureza (carne) das pessoas
especialmente em ambientes espirituais e religiosos. “templos e igrejas”.
Leiam Genesis 3.1 e respondam: O que de fato significa a queda do homem?
A queda é a desobediência à palavra de Deus para satisfazer a vontade, orgulho e
opinião própria que na verdade não é apenas da pessoa, mas também de demônios.
Para concluir, é importante saber que a promessa de salvação veio com a destruição do
poder da rebeldia e a profecia de que a cabeça da serpente seria esmagada foi cumprida na
cruz do calvário quando Jesus morreu e ressuscitou pela sua obediência.
Em grupos de três ou juntos: Quais recursos Deus deixou para nos manter salvos e
exercer autoridade sobre a rebeldia e os demônios? (Submissão...) Orem uns pelos outros. Ao
Líder/auxiliar: Compartilhe a visão, conversem e orem sobre os três pontos abaixo.

- EVANGELISMO-Apelo: O único jeito de vencer a rebelião é a submissão a Cristo.
- VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
- MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar por Alan Cross, obreiro na Indonésia.
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