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LIÇÃO 91 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS / GRUPOS PEQUENOS – IBREM
- QUEBRA GELO ( ): Você se lembra de experiências em que seus pais lhe transmitiu segurança?
- ADORAÇÃO (32,33): Cantai ao Senhor; Sua presença é real
- OBJETIVO DA LIÇÃO: Conhecer, permanecer na verdade; ser liberto e fruticar.
- MEMORIZAR: 1ª João 3.6
- ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre no horário e passe pelas 4 etapas.

O livro de 1ª João dá uma grande ênfase ao conhecimento espiritual disponível aos cristãos;
a palavra “saber” ou o seu equivalente aparece mais de trinta vezes neste livro. No versículo
5 ele diz: “Bem sabeis...”. Nestes versos João ensina sobre o pecado e a respeito da
certeza e segurança de salvação que podemos ter quando vivemos de maneira justa.
V. 5 E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados; e nele não há pecado.
- De acordo com este verso para que Jesus Cristo se manifestou? Para tirar os pecados.
- O propósito da aparição de Cristo é mostrar a sua natureza salvadora e seu poder de
destruir o pecado e não para evidenciar o pecado.
- É parte da natureza de Cristo ser imparcial com o pecado. “Ele veio para destruí-lo”;
então tudo que tem aparência de mal, de erro e pecado deve ser aborrecido pelo cristão.
- Sendo assim como você pensa que o crente deve tratar o pecado?
V.6 Todo o que permanece nele não vive pecando; todo o que vive pecando não o viu
nem o conhece.
- A conclusão lógica e inquestionável de João é que: viver no pecado é negar a Cristo e
por isto a pessoa não consegue permanecer Nele e nem na sua Palavra.
- Você acha que tem diferença entre pecar acidentalmente e viver pecando? (Sim ou Não)
- Como podemos saber se o pecado é habitual ou é um pecado circunstancial?
(líder aguarde as pessoas responderem)
V.7 Filhinhos, ninguém vos engane; quem pratica a justiça é justo, assim como ele é
justo;
- João ensina que os hereges e falsos crentes falam a verdade, mas não vivem. O objetivo
de João com este ensino é que ninguém nos engane com este tipo de vida incoerente.
- A prova de que a pessoa nasceu de novo é demonstrada pela maneira como ela vive.
- Os hereges/ falsos cristãos pensam que é normal falar uma coisa e viver outra.
- Como um filho de Deus mostra que pratica a justiça na sua profissão e família?
Em grupos de três ou juntos: Quais são os cuidados que devemos tomar para mantermos a
certeza de que viveremos eternamente com Deus? Ao Líder/auxiliar: Compartilhe a visão,
conversem e orem sobre os três pontos abaixo.
- EVANGELISMO-Apelo: A única pessoa que lhe dá certeza de salvação é Jesus Cristo...
- VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
- MISSÕES MUNDIAIS: Ore pele Hugo e Alessandra, na Índia. Por recursos, saúde e salvação.
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