IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 15 – TENHA UMA VIDA ABUNDANTE

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fique à vontade para fazer o quebra-gelo.
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 15.1
Jesus, a Videira verdadeira, veio ao mundo para dar vida em abundância para todo aquele que Nele permanecer. A
videira e seu fruto representam o sustento e a alegria para os homens. Através de Jesus, você recebe o alimento
diário e a alegria completa para cumprir o propósito da sua vida. Nutrido por Ele, você recebe coragem e ousadia
para sonhar e viver os planos de Deus, sendo agente de mudança na sua família, na igreja, na sua comunidade e
porque não dizer no seu país e no mundo (Filipenses 4.13). Como ramos, nosso crescimento passa pelas mãos do
Agricultor recebendo cuidado e atenção. Algumas verdades de uma vida abundante:
1. Tem todas as CONDIÇÕES de produzir frutos (João 15.5). É a vontade do Pai que você dê muito fruto. Isto
significa que Deus quer vê-lo vivendo abundantemente, o que Ele tem para você em seu Filho Jesus. Por isso, o Pai,
aqui simbolizado pelo agricultor, não hesitará em tratar sua vida, seu coração, suas emoções e seu caráter para que,
por onde você andar, Deus seja conhecido pelo seu viver agradável a Ele (João 15.2).
2. Faz o NOME DE DEUS conhecido através de seus frutos (João 15.8). É também o desejo do Pai que você faça
o nome Dele conhecido pela sua maneira de agir nos relacionamentos com seu cônjuge, filhos, familiares, colegas
de trabalhos, amigos etc. Deus quer ser exaltado através do seu proceder lá no seu ambiente de trabalho, na
universidade, nos negócios, nos passeios com os amigos e até mesmo nas horas de decisões difíceis, quando,
mesmo que em aparente prejuízo pessoal, você escolhe honrar o nome do Senhor. Toda a boa dádiva e dons
procedem do Senhor, só Ele é a fonte inesgotável de amor, perdão e vida. Você não pode obter nada de Deus por
algum mérito, ou por bondade ou atos. É somente pelo amor e misericórdia do Senhor. Aleluia!
3. Recebe a VERDADEIRA ALEGRIA para uma vida plena (João 15.11). Jesus não morreu em vão. Sua morte e
ressurreição foram para que você também viva vitoriosamente hoje. Quem está em Jesus vê o que os outros não
veem, sonha o que ninguém sonha, projeta o futuro e caminha firme na esperança e fé naquele que nunca falha.
Permanecer na Videira é não temer o dia mal, é não se desesperar na hora da adversidade, é não temer as ameaças
internas e externas, pois está seguro e saciado em todo o tempo por Jesus. Sua vida está saciada! (Salmo 63.5) Esta
união com Cristo leva você a viver na dependência do Espírito todo dia e por isso você vence a luta contra o
pecado, contra os desejos da carne, contra as tentações diárias (1ª Coríntios 15.57).
CONCLUSÃO: Aproprie-se da Palavra de Deus para viver abundantemente e guarde-a no seu coração, porque é
através dela que você compreenderá sua posição no Reino de Cristo. Ser ramo saudável na Videira verdadeira é a
garantia de frutos e alegria. Por isso, através da Videira você recebe a vida, é alimentado, capacitado e enviado para
ser o agente de transformação neste mundo.
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter uma vida abundante. 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.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Todas as
células deverão participar do terceiro TCL deste ano, no dia 24/06, às 09h50min. 3) Não esqueçam de trazer as
cestas básicas para o TCL.
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