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LIÇÃO 93 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS / GRUPOS PEQUENOS – IBREM
- QUEBRA GELO ( ): Geralmente qual é a sua reação quando as pessoas te rejeitam?
- ADORAÇÃO (36,37 ): Te louvarei; Adorador por excelência
- OBJETIVO DA LIÇÃO: Conhecer,permanecer na verdade; ser liberto e fruticar.
- MEMORIZAR: 1ª João 3.11
- ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre no horário e passe pelas 4 etapas.

Na atualidade é comum as pessoas afirmarem ser evangélicas através dos jargões gospel e
práticas religiosas. Ao olhar os escritos de João percebemos que o teste que determina se
alguém nasceu de novo é se esta pessoa dar exemplos de amor, santidade e não se
conformando com o mundo. “Lembre-se: tanto a porta, como o caminho é estreito.”
V. 11 Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos
uns aos outros,
- Do verso 11 ao 18 João ensina sobre a prova social que a pessoa deve dar ao se dizer
filho de Deus. Não basta falar, é preciso provar!
- A prática do amor e da justiça são decisivos para comprovar o novo nascimento. E esta
pratica de santidade honra a Cristo pelo que Ele fez e nos prepara para a sua 2ª vinda.
- Amar uns aos outros é o principal mandamento. Que exemplos podemos dar?
V.12 não sendo como Caim, que era do Maligno, e matou a seu irmão. E por que o
matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.
- Caim não tinha responsabilidade com o seu irmão por isto o matou. Hoje como podemos
cuidar uns dos outros? (Líder aguarde a resposta)... Através do discipulado.
- Deus faz esta mesma pergunta para você hoje: onde está o seu irmão? (Gn 4.)
- Falamos que não nos comprometemos em cuidar de alguém através do discipulado
por que não temos tempo! Mas geralmente é porque somos individualistas, voltados para
nós mesmos e por não consideramos importante a vida no corpo de Cristo.
- Qual era a essência das obras de Caim? Eram más.
V.13 Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia.
- Caim assassinou porque invejou a justiça superior do irmão. Ele não era um com ele. O
ressentimento da retidão alheia pode levar a inveja, ódio e finalmente ao assassinato.
- Caim é o protótipo do mundo; o mundo é a posteridade de Caim logo, é normal ele nos
odiar. Todos que desejam viver piedosamente sofrerão perseguições e serão odiados.
- Se você é filho de Deus não tem como se dá bem com o mundo; pode esperar oposição...
Em grupos de três ou juntos, Qual deve ser a nossa reação quando as pessoas nos rejeitam
e nos odeiam por causa de Cristo? Vamos orar pelos que nos perseguem.
Ao Líder/auxiliar: Compartilhe a visão, conversem e orem sobre os três pontos abaixo.
- EVANGELISMO-Apelo: Quem ama dá, Deus lhe deu tudo,você precisa entregar tudo a Deus.
- VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
- MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos missionários: Márcio, Nelson e famílias no interior do Paraguai.
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