CONDIÇÕES E BENÇÃOS DA FRUTIFICAÇÃO
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“Célula é um grupo de 5 a 12 pessoas, que se reúnem semanalmente como uma
família, com o propósito de adorar a Deus, manter comunhão e servir ao próximo,
crescer por meio do discipulado e fazer missões alcançando outros para Cristo”

“Célula é um grupo de 5 a 12 pessoas, que se reúnem semanalmente como uma
família, com o propósito de adorar a Deus, manter comunhão e servir ao próximo,
crescer por meio do discipulado e fazer missões alcançando outros para Cristo”
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2018: ANO DA FRUTIFICAÇÃO

2018: ANO DA FRUTIFICAÇÃO

Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus
discípulos. João 15:8

Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus
discípulos. João 15:8

Texto: João 15:1-17 / Condições para uma vida frutífera:

Texto: João 15:1-17 / Condições para uma vida frutífera:

PRIMEIRA CONDIÇÃO: ______________ DA VIDEIRA

PRIMEIRA CONDIÇÃO: ______________ DA VIDEIRA

Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. V. 4
Cite duas maneiras que podemos depender mais da videira:
1. ____________________; 2. _________________________

Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. V. 4
Cite duas maneiras que podemos depender mais da videira:
1. ____________________; 2. _________________________

SEGUNDA CONDIÇÃO: ______________ PELO AGRICULTOR

SEGUNDA CONDIÇÃO: ______________ PELO AGRICULTOR

e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. V. 2
Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. João 15:3

e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. V. 2
Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. João 15:3

Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade
ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14

Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade
ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14

TERCEIRA CONDIÇÃO: ______________ À PALAVRA

TERCEIRA CONDIÇÃO: ______________ À PALAVRA

e as minhas palavras permanecerem em vocês. V. 7
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e
persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o,
será feliz naquilo que fizer. Tiago 1:25

e as minhas palavras permanecerem em vocês. V. 7
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e
persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o,
será feliz naquilo que fizer. Tiago 1:25

Três grandes atitudes relacionadas à Palavra de Deus:
1. ________________; 2. ________________; 3. ________________

Três grandes atitudes relacionadas à Palavra de Deus:
1. ________________; 2. ________________; 3. ________________

QUARTA CONDIÇÃO: DEDICAÇÃO AO ______________

QUARTA CONDIÇÃO: DEDICAÇÃO AO ______________

O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como eu os amei. V. 12

O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como eu os amei. V. 12

CONCLUSÃO
Para encerrarmos queremos observar as bençãos de uma vida frutífera:

CONCLUSÃO
Para encerrarmos queremos observar as bençãos de uma vida frutífera:

PRIMEIRA BENÇÃO: O ______________COM DEUS

PRIMEIRA BENÇÃO: O ______________COM DEUS

Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor. V. 9

Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor. V. 9

SEGUNDA BENÇÃO: A ______________ DE DEUS

SEGUNDA BENÇÃO: A ______________ DE DEUS

para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.

para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.

TERCEIRA BENÇÃO: A ______________ DE DEUS

TERCEIRA BENÇÃO: A ______________ DE DEUS

a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. V. 16

a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. V. 16

Células com Propósitos – Igreja Bíblica BOA VISTA

Células com Propósitos – Igreja Bíblica BOA VISTA

