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GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 VAMOS FAZER NOSSA LISTA DE OIKÓS? Pessoas que 
vamos orar para que conheçam Jesus? 

 QUEBRA-GELO: Pergunte ao grupo com respostas 
rádidas (frases): “Qual vitória você já experimentou em 
Deus?” 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/v6TvhU0N0Ko       

 MAIO DA FAMÍLIA: A Semana de Oração acontecerá 
de 02 a 06 de Maio, às 07h, no Instagram. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: A VITÓRIA DE CRISTO EM 
NOSSAS VIDAS! (Gênesis 3 e Hebreus 10) 

INTRODUÇÃO 

Provavelmente você já ouviu a expressão: “Jesus morreu 
em meu lugar”.  Por que era necessário Jesus morrer por 
nossa vida? 
 

1. UMA OFERTA MENTIROSA 

• No Édem, o Diabo (inimigo) fez uma oferta 
“tentadora”, porém mentirosa. 

• A tentação não era o conhecimento do bem e do mal, 
mas de se tornar “como Deus”. 

 

2. A CONSEQUÊNCIA DO PECADO: A MORTE 

• O diabo ofereceu conhecimento, mas o que o homem 
e a mulher receberam foi a morte. 

• A morte inclui: o afastamento do homem da presença 
de Deus, a dor, o sofrimento. 

3. O PLANO DE DEUS (João 1:29) 

• Logo após a queda, o homem fez roupas de folhas de 
figueira. Porém, Deus providenciou roupas de peles de 
animais (um inocente morrendo para cobrir o pecado 
do homem). 

• Isso já era uma representação do Cordeiro de Deus 
que deveria morrer para limpar nossos pecados. 

• No AT era morte um cordeiro, anualmente, como 
forma simbólica de expiação pelo pecado. Mas esse 
sacrifício era temporário e insuficiente. 

• Quando Cristo veio, Ele ofereceu um sacrifício 
completo, perfeito e permanente (Hebreus 10:1-7). 

 

CONCLUSÃO 

Deus providenciou uma Nova Aliança em Cristo Jesus, 
para que seus pecados sejam definitivamente perdoados 
(Hebreus 10:12-15). 

Edificação baseada na palavra do Pr Rodrigo Brito 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

• A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. 
Compartilhe sua experiência de entrega de vida 
ao Senhor Jesus! 

2. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte é 
completa e suficiente. Você tem certeza da sua 
salvação? Por quê? 

3. Jesus morreu por você e conquistou a vitória. 
Você tem desfrutado da vitória de Cristo em sua 
vida? Compartilhe! 

4. Desfrutar da vitória conquistada por Jesus na 
cruz começa pela salvação e continua na 
santificação. Quais são os passos que você tem 
dado em direção à santidade e intimidade com 
Deus e a Sua Palavra? 
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