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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Você já ficou surpreso diante de um 

encontro? 2) Essa surpresa foi boa ou ruim? 3) Você poderia falar um pouco dessa experiência? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado.  

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – João 1.19-34 

 

CONHECENDO PALAVRAS DO TEXTO (para o líder da célula) 

Cordeiro de Deus (v. 29) – durante o período do VT, o perdão dos pecados era obtido através do sacrifício de animais, 

especialmente cordeiros sem defeitos ou manchas, simbolizando o posterior sacrifício de Jesus Cristo. João Batista aponta 

para Jesus como o último cordeiro a ser sacrificado pelos pecados dos homens. Em função do fato de ser o sacrifício do 

próprio Filho de Deus, esse sacrifício era final e eterno. 

 

OBSERVANDO OS FATOS (perguntas importantes para entendimento do texto) 

1. Os judeus enviaram de Jerusalém algumas pessoas para falarem com João Batista (v. 19). O que eles queriam saber? 

2. O que João Batista respondeu àquelas pessoas? (v. 20,21) 

3. O que João Batista afirmou acerca de si mesmo? (v. 23) 

4. O que levava os judeus a quererem saber quem era João Batista? (v. 25) 

5. Quando perguntaram a João por que ele batizava, o que ele respondeu àqueles homens? (v. 26,27) 

6. Onde aconteceu esse entrevista com João Batista? (v. 28) 

7. O que João Batista disse quando viu Jesus? (v. 29,30) 

8. Qual foi o testemunho que João Batista deu acerca de Jesus? (v. 32,34) 

 

INTERPRETANDO OS FATOS 

1. Por que os sacerdotes e levitas enviaram emissários para perguntarem quem era João Batista? Você crê que eles 

estavam realmente interessados em saber quem era Jesus Cristo? (v. 19) – há muita gente que procura saber alguma 

coisa de Jesus somente por mera curiosidade. Você também gostaria de saber um pouco mais sobre Jesus? Qual seria 

sua motivação para conhecer quem é Jesus Cristo? 

2. Onde estava o Cristo que os sacerdotes e levitas procuravam? (v. 26) – Jesus estava tão perto desses religiosos e eles 

não o conheciam. Você crê que em nossos dias Jesus continua perto de nós? Por que muitas vezes não o conhecemos 

como deveríamos conhecer? 

3. João afirmou que Jesus Cristo é o “Cordeiro de Deus” (v. 29). O que ele quis dizer com isso? O que João Batista disse 

que Jesus pode fazer como “Cordeiro de Deus”? Por que ele pode tirar o pecado do mundo? – quando João Batista 

afirmou que Jesus é o “Cordeiro de Deus”, estava usando o símbolo do cordeiro que era oferecido a Deus como sacrifício 

pelos pecados. O que Jesus pode fazer em sua vida como Cordeiro de Deus? Jesus veio para perdoar os pecados dos 

homens. 

 

Conclusão: depois de encontrar-se com Jesus, João Batista descobriu três coisas importantes: 1) que Jesus era diferente 

dos demais homens (v. 27,30); 2) que Jesus veio ao mundo para ser Salvador dos homens, perdoando-lhes os pecados 

(v. 29); 3) que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para trazer a vida eterna aos homens perdidos em seus 

pecados (v. 34). Você também pode fazer essas descobertas hoje pela fé em Jesus Cristo. 

 

MISSÕES (5 minutos): Você precisa falar de Jesus, o Salvador, para outras pessoas. Muitas pessoas já estão prontas para 

conhecerem Jesus através da sua vida. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por uma pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Congresso Infantil – de 10 a 12/10/2014. 2) Incentive os membros da 

sua célula a participarem da Alvorada da Vitória (dia 12/10 às 07 horas). 3) Molde de Servo – dia 18/10/2014. 


