2018: ANO DA FRUTIFICAÇÃO

CONDIÇÕES E BENÇÃOS DA FRUTIFICAÇÃO
Encontro
Quebra-Gelo: Quais os pré-requisitos para uma pessoa ter a Carteira de Habilitação???
Exaltação: Louvor e adoração
Ensino:

LÍDER: Não esqueça de fazer o relatório

Introdução
“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”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018: ANO DA FRUTIFICAÇÃO
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos. João 15:8
Uma questão muito importante na vida cristão diz respeito ao propósito (por que e para que) com que
estamos fazendo as coisas para Deus. Precisamos entender que não adianta fazermos as coisas por
fazer, é preciso fazê-las pelas razões (propósitos) certas.
Outras duas questões muito importantes são: Condições e Bençãos da frutificação.
Com condições estamos pensando nos pré-requisitos bíblicas mínimas para frutificação, e com
bênçãos estamos refletindo sobre os resultados bíblicos de frutificarmos com o propósito certo e
cumprindo as condições necessárias.
Texto: João 15:1-17
Quais são as condições para uma vida frutífera encontrada no texto lido?

PRIMEIRA CONDIÇÃO: ______________ (DEPENDÊNCIA) DA VIDEIRA
Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. V. 4
Permanecer fala de dependência. Ramos que estão ligados e dependentes da videira são ramos que
frutificam. Por outro lado, ramos independentes, que não estão ligados à videira não podem frutificar.
Cite duas maneiras que podemos depender mais da videira:
1. ___________________________________________ (meditar na Palavra)
2. ___________________________________________ (oração)
Pergunte ao grupo: O que está impedindo nossa dependência de Deus?

SEGUNDA CONDIÇÃO: ______________ (LIMPEZA) PELO AGRICULTOR
e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. V. 2
A poda é o processo de limpeza dos ramos. O agricultor faz a limpeza nos ramos para que os ramos
possam frutificar ainda mais. Isso nos fala sobre a santificação que devemos buscar e a limpeza e
purificação que devemos experimentar.
Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. João 15:3
Pergunte ao grupo: Qual a importância da santidade na vida cristã?
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o
Senhor. Hebreus 12:14

TERCEIRA CONDIÇÃO: ______________ (OBEDIÊNCIA) À PALAVRA
e as minhas palavras permanecerem em vocês. V. 7
Jesus não está falando apenas de um conhecer da palavra ou um mero entendimento intelectual sobre
as Escrituras, Jesus está apontando para a obediência e pratica da Palavra. É a liberdade que
oferecemos a Deus para que, pode meio de sua Palavra, Ele provoque mudanças em nossa vida.
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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
O texto acima fala sobre três grandes atitudes relacionadas à Palavra de Deus:
1. ________________ (observar)
2. ________________ (perseverar)
3. ________________ (praticar)

QUARTA CONDIÇÃO: DEDICAÇÃO AO ______________ (PRÓXIMO)
O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como eu os amei. V. 12
No mesmo contexto de frutificação Jesus demonstra que a pratica da frutificação está relacionada ao
benefício que isso vai trazer ao próximo. O amor ao próximo é o cumprimento das Palavras de Jesus e
a maneira como frutificamos em benefício do próximo.
CONCLUSÃO
Para encerrarmos queremos observar as bençãos de uma vida frutífera:

PRIMEIRA BENÇÃO: O ______________ (RELACIONAMENTO) COM DEUS
Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor. V. 9

SEGUNDA BENÇÃO: A ______________ (PLENITUDE) DE DEUS
para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. V. 12

TERCEIRA BENÇÃO: A ______________ (RESPOSTA) DE DEUS
a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. V. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edificação: Invista tempo em oração junto a sua célula. Pedidos de Oração:
 Felipe: tratamento de saúde.
 Daniela: tratamento de saúde.
 Matheus: tratamento de saúde.
 Gabriel: saúde
 Resgate 2018
Evangelismo: Ore por multiplicação, pela cadeira vazia, por salvação.
AGENDA:
09 a 13/02 – RESGATE 2018 / Inscrições: $ 105,00 até 21/01; $ 120,00 até 09/02.
17/02: Retorno do Ministério de Jiu Jitsu. Agora em nos seguintes dias e horários:
Terça Feira: A partir de 13 anos / 19:30h
Sábado: De 06 a 12 anos / 10h
A partir de 13 anos / 12:30h
O MELHOR ESTÁ POR VIR!
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