
 

   
 

 
Dia 7 de Junho de 2020 

 

Líder: essa é pra você! Tu és tudo para mim | Orando Salmo 23.1 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meu Senhor, tu és o meu pastor, e eu sou tua ovelha. És meu Senhor, e sou teu servo. És meu Rei, e sou 

teu povo. 

Eu, como ovelha de um bom pastor, posso descansar, pois seguro estou em ti. Tu me guias às águas 

tranquilas e refrigeras a minh'alma. Mesmo que eu passe pelo vale escuro, tu estás comigo, e sei que sou 

protegido por tua forte mão. 

 

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” 

– Salmo 23.1 (ARA) 

 

Leia o devocional completo no link: https://www.instagram.com/p/CBLTuCZn0xO/ 

 

Dica para o líder! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Não deixe que o isolamento impeça sua comunhão: Uma das tentações neste momento em que estamos 

vivendo é não participar dos cultos e células e deixar de servir. Você, líder, precisa incentivar todos a 

participar das células online e também assistir os cultos. Entre em contato com cada membro, participante 

ou visitante de sua célula e converse com ele. Pergunte como está sendo o isolamento, como está o coração 

dele em relação a tudo o que está acontecendo, ore por ele. Também convide todos a servir. Ainda que não 

seja possível estarmos reunidos na igreja, há formas de servir.  

 

Quebrando o Iceberg! Videira verdadeira 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Você vai precisar de um galho de uma planta com folhas verdes, figuras de frutas impressas e durex. Jesus 

comparou-se a uma videira e nós aos ramos. Leiam Jo 15. 1 a 6, 8. Conforme lemos, quem está em Cristo, 

está na videira e produz frutos. Está vivo espiritualmente. Agora, peça que os integrantes da célula, deem 

nomes de ações que precisam realizar ou estão realizando para que mantenham ligados a Cristo, como 

também partes do Fruto do Espírito. Escreva e coloque na árvore. Termine lendo o Salmo 1.  

 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Formoso És - Cantor PG 

Situações - Paulo César Baruk e Paulo Cezar 

In Memorian - Gabriel Guedes 

https://www.instagram.com/p/CBLTuCZn0xO/
https://www.instagram.com/p/CBLTuCZn0xO/
https://www.instagram.com/p/CBLTuCZn0xO/
https://youtu.be/Uh_WrsnQoLM
https://youtu.be/jD8N36yT6TQ
https://youtu.be/mqN7Tnr_1kY


 

   
 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A bênção de Permanecer em Jesus | Pr. Paschoal Piragine Jr | João 15.1-17 

Essa palavra foi dita na última semana de Jesus na terra. Ele sabia que os discípulos passariam por tempos 
difíceis; alguns fugiriam por decepção, outros por perseguição. Ele estava ensinando como era importante 
permanecer nele em meio às dificuldades. Para uma melhor compreensão, podemos fazer algumas 
perguntas: 

1. Por que é uma bênção permanecer em Jesus? (vv. 1, 2, 6): Porque quando nos afastamos, assim 
como um ramo desconectado da árvore, secamos. E perdemos a capacidade de florescer e produzir frutos. 
O que acontece quando estamos conectados? Jesus passa a suprir nossa vida. Mesmo que estejamos 
secando, ele nos faz dar fruto novamente.  

De que formas podemos nutrir esse galho para que não seque?  

Cite alguns frutos de ramos conectados na Videira (Jesus). 

2. Como permanecer? Podemos permanecer através: 

a) Da intimidade com Jesus (v.4): O permanecer é fruto de um relacionamento íntimo com ele. Isso acontece 
quando aprendemos a buscar a revelação de Jesus em nós. 

O que é religiosidade?  

b) Reinvenção transformadora (v. 2, 3): É permitir que esse relacionamento nos transforme, nos reinvente. 
Jesus transforma nossa vida. 

c) Motivado pelo amor de Jesus Cristo (v. 9): Ele nos ama, esse amor tão grande nos impulsiona a estar em 
sua presença. 

d) Obedecendo aos mandamentos (v. 10): É um compromisso em obedecê-lo e servi-lo. Amor sem 
compromisso é uma paixão que logo passa. 

Você tem permanecido nesse amor? Ou é um galho que está secando? 

Não importa o que esteja acontecendo, permaneça conectado! Ele pode renovar a sua vida em todas as 
áreas (espirituais, afetivas, financeira, etc). Se você se afastou de Jesus, volte-se para ele! 

Compartilhando o Evangelho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Um grande mandamento nos foi dado: amor nosso próximo como a nós mesmo. Já vimos que, quando 
estamos conectados a videira verdadeira que é Jesus, produzimos frutos. Nesse tempo, onde muitas 
pessoas estão carentes, ansiosas, com medo, sem recursos, nós podemos ajudá-las! Seja com o nosso 
tempo, seja financeiramente. Não importa como, ajude o seu próximo com atos de amor.  

Tempo de orar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Senhor, agradeço porque nossa vida só tem sentido quando estamos conectados a ti. O Senhor é quem nos 

nutri de todas as formas com a sua graça! Que nossa vida seja para te servir. Em nome de Cristo, amém.  


