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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): João 15.8;16 

 

Sua vida tem sido frutífera, produtiva? Jesus quer que você seja fecundo, e produza um fruto que permaneça. O 

desejo de Deus é vê-lo transformado pelo poder de uma vida frutífera. Mas, como isso pode ser possível? 

 

Para ter uma vida frutífera... 

 

1. Cultive RAÍZES (Jeremias 17.7,8). As raízes são desenvolvidas lendo e meditando na Palavra de Deus. Invista 

tempo com a Palavra. Leia diariamente a sua Bíblia. Memorize trechos da Palavra de Deus, e o mais importante, 

decida obedecer os seus ensinos. É assim que você desenvolve fortes raízes espirituais, raízes que penetram 

profundamente no solo da Palavra de Deus. (Salmo 1.1-3; Colossenses 2.6-7). 

 

2. Elimine as ERVAS DANINHAS (Lucas 8.11-14). O que as ervas daninhas fazem numa plantação? As ervas 

daninhas reduzem a produção de uma horta e desencoraja o seu horticultor. Muitas vezes as ervas daninhas 

impedem o crescimento das plantas e, por vezes, estas morrem.Entenda que a erva daninha é sinal de negligência. 

Quando negligenciamos a leitura da Bíblia, a oração e a comunhão com outros irmãos, as ervas daninhas crescem e 

abafam nossa vida espiritual. Elas nos impedem de produzir fruto. 

 

3. Prepare-se para a PODA (João 15.1-2). Deus nos poda. Ele corta o pecado e as coisas mortas em nossa vida. 

Mas ele também corta partes vivas e produtivas: um negócio que está indo bem, uma boa saúde, um 

relacionamento agradável. Se você é cristão e deseja ter uma vida frutífera, será podado. Você pode até estar 

frustrado com alguma poda de Deus em sua vida. Tente entender que a poda não é um castigo. Deus vê potencial 

de frutificação em você! Por que Deus faz isso? (Hebreus 12.11; 1ª Tessalonicenses 5.18). 

 

4. Aguarde a COLHEITA (João 12.24). Se você quiser que sua vida seja frutífera, vai precisar aguardar a colheita. O 

crescimento espiritual, assim com o biológico, leva tempo. Os melhores frutos amadurecem devagar. Jesus destaca 

aqui que a morte precede a vida. Como o grão de trigo tem que morrer para produzir fruto, temos de morrer para 

nós mesmos e produzir o fruto de Cristo. Precisamos permanecer em Cristo (João 15.4-5). 

 

 Para Reflexão: Sua vida é produtiva? Você acha que você tem sido frutífero? 

 Para Oração: Ore com sinceridade e peça a Deus que lhe ajude a crescer através das ferramentas que Ele 

utiliza para seu amadurecimento. Esse momento atual é muito oportuno. 

 Para Aplicação: Como você reage diante das aplicações deste estudo? Você ainda tem alguma resistência 

com relação aos ensinamentos da Palavra de Deus? 

 Para Indicação: Leia o livro “Poder para mudar sua vida”, de Rick Warren (Ed. Vida). 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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

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


