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Lição GCEM – 14 Setembro a 05 Outubro de 2015 (3 semanas) 
 

É PRECISO DECIDIR 

Texto Base: João 12:42-43  
 
Uma das maiores barreiras que as pessoas encontram para seguir a Jesus é o 
preconceito causado algumas vezes, pelo status, e outras pela pressão social, 
religiosa ou financeira. – Em João 12, vemos 3 tipos de pessoas com 
diferentes atitudes em relação a Jesus. 
 

1) A primeira é a dos gregos (v. 20, 21).  
“Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns 
gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com 
um pedido: "Senhor, queremos ver Jesus".  
 
Apesar de entenderem que isso lhes causaria dificuldades no futuro em uma 
cultura pagã; queriam ver a Jesus. 

 
2)  A segunda é a atitude dos Judeus  

Descrita no verso 37: “Embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não 
criam nEle”.  
 
Pode existir maior cegueira que a do homem que não quer ver? Vivemos em 
um mundo de incredulidade. Os incrédulos querem levar tudo ao laboratório. 
Estão dispostos a exercitar a fé em muitas coisas, menos nos assuntos 
espirituais. 
 
É impressionante a incredulidade. Veem o Sol brilhar e não acreditam no Deus 
que criou o astro rei porque nunca O viram. Mas vemos um relógio e 
acreditamos que existe um relojoeiro, embora nunca o tenhamos visto. 
“pessoas que veem os sinais, mas não creem no autor deles”.  
 

3) A terceira atitude está descrito nos versos 42 e 43. São os 
temerosos.  

 
Aceitam a verdade em seu coração. Não paira uma dúvida por mínima que 
seja, mas eles tem medo do que as pessoas dirão. Vivem em função de 
compromissos sociais, profissionais, ou religiosos. Amam mais a glória dos 
homens do que a Glória de Deus. –  

Há pessoas que dizem: “Eu sei que este é o caminho, mas não tenho coragem 
de romper com minhas tradições, minha religião, minhas amizades que me 
amarram a esta vida. Será que Deus terá misericórdia de mim?”  
 
Nossas decisões são baseadas no que os “outros” vão pensar, ou naquilo que 
é melhor e Deus nos dirige em sua palavra?  
 
A Bíblia diz: “Se ouvirmos sua voz, não devemos endurecer o coração”. 
(Salmo 95:7-8.) E, também: O Espírito do Senhor tem limites para agir no 
homem. Ele nos aconselha: “Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, 
invocai-o enquanto está perto”. Isaias 55:6. 
      
Conclusão 
 
Deixe as pessoas compartilharem sobre quem nós queremos agradar com 
nossas decisões. Hoje pode ser o grande dia da decisão. Este pode ser o 
minuto que estava faltando em sua vida. Decida-se pelo melhor.  
     
Faça duplas de oração, orando pela dureza de coração e pelas pessoas que 
tomaram decisões com motivações erradas. Depois faça apelo.  
     

O SOL BRILHA MAIS ALÉM 

Texto Base: Isaías 41:10   
 
A águia é um símbolo dos que esperam no Senhor e nEle confiam. Essa ave é 
interessante desde sua origem. Um frango está pronto para ser vendido no 
mercado em nove semanas. Águias não. Elas levam como no caso da 
Águia Real, até um ano para voarem sozinhas.  
 
Os cristãos em células são como Águias; dentro de um ano estão 
prontos para alcançarem voos no Reino de Deus, tornando-se fortes e 
corajosos quando isso acontece.  
 
As Águias voam sempre sozinhas, no máximo de duas. Ficam lá no alto, 
olhando o azul infinito. Também o cristão, tem que escolher boas companhias 
ou ficar sozinho por causa de seus princípios. Geralmente o cristão anda na 
contramão do mundo. O crente voa alto, embora os que voam alto não sejam 
compreendidos. Quando alguém não é compreendido é temido e quando 
alguém é temido é invejado e quando alguém é invejado é criticado e 
condenado.  
 
Alguma vez já pensou aonde vão as águias quando chega a tempestade? 
Onde se escondem? Elas não se escondem! Elas abrem suas asas e 
enfrentam a tormenta. Elas sabem que as nuvens negras, podem ter uma 



extensão de 30 a 50 metros, mas LÁ EM CIMA BRILHA O SOL. Nessa luta 
terrível, elas perdem penas, podem se ferir, mas não temem e sobem. Depois, 
quando todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz, 
lá em cima, acima da tempestade. 
 
Você já pensou em fazer como elas?  
No momento das tribulações, você se esconde, ou enfrenta?  
 
Você tem tido a visão de deixar o terreno ABAIXO DAS TORMENTAS e partir 
para cima, ACIMA DA MEDIOCRIDADE e ACIMA DAS TORMENTAS?  
 
Ou fica sofrendo e se lamentando da situação? – Só os que sobem em meio 
às tribulações é que  percebem que o SOL BRILHA MAIS ALÉM!  
 
Finalmente; as Águias morrem, mas você já achou por aí um cadáver de 
Águia? Não? Sabe porque? Porque quando elas sentem que chegou a 
hora de partir, não ficam com medo. Voam para o pico mais alto e aí 
esperam resignadamente o momento final. 
 
Conclusão  
 
Você enfrenta as provas para ver o sol além? Qual tem sido o nosso 
comportamento diante das tormentas? – Deixe haver compartilhamento.  
 
Faça Duplas orando contra a indolência das pessoas diante de situações 
adversas. Depois faça apelo.  

 
 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

CLAMOR 
TROMBETAS E 

CASA DE ORAÇÃO 

03 Outubro (Sábado) às 20h até 
04 Outubro (Domingo) às 22h 

SEMANA DO 
CLAMOR 

04 a 07 Outubro (Domingo a Quarta) 
Domingo as 10h, 17h e 19h  

Segunda a Quarta 7h, 15h e 19h30 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

19 Outubro (Segunda) – 19h30 
Todos os GCEM’s estão convocados a participar. 

É TEMPO DE CRESCER! 

CURSO DE 
BATISMO 

Todo domingo às 18h no Anexo Administrativo 
(Acompanhe as pessoas do seu GCEM ao curso de Batismo) 

BATISMO 8 Novembro às 10h 

ANIVERSÁRIO 19 
ANOS DA IGREJA 

31 de Outubro a 11 de Novembro 
 Batismos, gratidão, Clamor, Alegria, Comunhão. 

ENCONTRO  
COM A CRUZ 

Retiro Espiritual 
31 Outubro a 01 Novembro (Sábado e Domingo) 

Sítio Recanto Central 
Investimento: R$ 120,00 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

DOMINGO 
9h – Escola Bíblica (ABEV) 

10h, 17h e 19h – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

SEG 
20H 

Mulheres Intercessoras – ABEV 
Êxodo Intercessão – ADM  

TERÇA  
15H 

Tarde da Benção 

QUARTA 
19H30 

Noite da Unção e da Vitória 

QUINTA 
20H 

Escola Bíblica da Mocidade 

SEXTA 
20H 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
11h30 – Palavra Central Rede Super 

20h - Mocidade Central 

GCEM’s 
Nos lares 

SEG A SÁB 

Grupo de comunhão, Edificação e Multiplicação - é um lugar onde as pessoas 
podem encontrar amparo, encorajamento, oração, amigos, atendimento as 

suas necessidades e acima de tudo a presença de DEUS. 

 


