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LIÇÃO 90 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM   
 

- QUEBRA GELO (  ): Você já teve experiência em expulsar demônios? 

- ADORAÇÃO (30,31): Jesus te entronizamos; tudo entregarei. 

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

- MEMORIZAR: Mateus 7.21 

- 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.  
 
SUBMISSÃO: FONTE DE VIDA E AUTORIDADE ESPIRITUAL 
 
Vamos começar com Mateus 7.21 que diz: Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor!  entrará  

no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos  céus.  

- O texto ensina que obedecer a Deus é o que de fato importa na nossa relação com Ele.  

- Submissão ou render a vontade a Deus é primeira prova de que alguém nasceu de novo.  

- Tem pessoas que conseguem fazer tudo, até realizar obras sobrenaturais, menos  se  

submeter. (Líder leia os versos posteriores e afirme que o primeiro fruto que se deve ter  é a 

submissão). 
 

Ao pensar na crise do exercício da autoridade espiritual identificamos que a raiz  do  problema  é  

a insubmissão (em todas as áreas da vida). Leiamos Tiago 4.6b: ... Portanto  diz:  Deus  resiste  

aos soberbos;  dá, porém, graça aos humildes. “Já viu um soberbo obedecer?”  

- Toda soberba e orgulho é uma manifestação da insubmissão. É o desejo de ser  “o cara”.  

- Nada justifica a insubmissão O próprio Deus vai resistir o soberbo e desobediente.  

- O cristão precisa ter coração, mente, atitudes e pré-disposição para a submissão.  
 
Como praticar a submissão, ter vida com Deus e autoridade espiritual: 
 
Submeta-se uns aos outros. Efésios 5.21 ordena:“Sujeitando-vos uns aos outros  no  temor  

de Cristo”. Esta prática serve para todos os crentes e líderes... ninguém pode se  excluir.  
 
Submeta-se à Palavra de Deus. Tiago 1.21 nos orienta a submeter a Palavra e  recebê-la  com  

mansidão. Em 2ªTimóteo 3.16-17 diz que a palavra vai te ensinar, repreender,  corrigir  e  instruir  

para que você seja maduro na fé, eficaz e eficiente ao fazer as obras de Deus.  
 
Submeta-se aos pais. Leiamos Efésios 6:1-3 Quando dependemos dos  pais,  nós  os  
obedecemos e honramos; quando somos independentes nós sempre devemos  honrá-los;  isto  
significa cuidar deles, dar-lhes tempo, atenção, respeito, visitando-os e ouvindo-os,  etc.  
 
Submeta-se às autoridades. Em Romanos 13.1-7 ensina: “Toda alma esteja  sujeita  às  
autoridades superiores...”.  Está bem claro, não busque burlar ou dar um jeitinho.   Submeta-se  a  
tudo e a todos que não se sobrepõe e é contrario a palavra de Deus.  
 
Submeta-se aos Líderes Espirituais. Hebreus 13.17 orienta: “Obedecei  a  vossos  lideres  
espirituais, sendo-lhes submissos; porque velam por vossas almas como quem  há  de  prestar  
contas delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos  será  útil.             
 
Em grupos de três ou juntos, que área da submissão você precisa se esforçar  mais?   Ao  
Líder/auxiliar: Compartilhe a visão, conversem e orem sobre os três pontos abaixo.  

 

- EVANGELISMO-Apelo: Para ser filho de Deus, você precisa entregar sua vontade  a  Cristo.  
- VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo  e  evangelize.  
- MISSÕES MUNDIAIS: Orem por Rubia, Safwat e filhos no Sudão, por saúde e trabalho.  
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