
 

ASSUNTO DA SEMANA: A benção de permanecer em Jesus 

Curitiba, 07 de junho de 2020 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre a comparação de Jesus na figura da parreira, em que 

Jesus nos mostra a necessidade de permanecermos nele e as bênçãos que são geradas 

para quem permanece. 

Para o líder: Líder, procure saber como estão os membros de sua célula, ligando ou usando 

os meios de comunicação disponíveis, buscando ouvir e compreender como estão suas 

emoções e necessidades, levando palavras de ânimo e esperança, buscando ajuda se houver 

necessidade, sabendo que se todos estiverem ligados a Jesus passaremos pela pandemia 

mais fortalecidos. 

 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Objetivo: Permanecendo unido a parreira. 

Desenvolvimento: Peça para cada participante falar um item que uma parreira precisa para 

crescer e dar bons frutos. Depois de todos falarem, retorne ao início e peça para compararem 

o que falaram com o que precisamos para permanecer na videira que é Jesus. 

Aplicação: Perceber o que precisamos para permanecer firmes em Jesus. 

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Ouve nossos louvores 

2. Leia: Salmo 23 

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que? 

4. Façam orações frases de agradecimento e exaltação. 
5. Grandioso é o Senhor 

 
 
 
 

 



RESUMO DA MENSAGEM -  Pr. Paschoal Piragine Jr 
A benção de permanecer em Jesus (Jo 15: 1-17) 

 
INTRODUÇÃO  
Neste texto Jesus está preparando os seus discípulos para tempos difíceis que viriam quando 
ele seria preso e morto. Alguns fugiriam de Jerusalém, pela decepção ou pela perseguição, 
podendo abandonar a fé. Usando a figura da parreira, Jesus apresenta a necessidade e a 
bênção de permanecer nele. As palavras usadas por Jesus naquele momento são pertinentes 
para o momento que estamos passando, um dos momentos mais difíceis da história 
contemporânea da humanidade. Os especialistas têm mostrado, todos os dias os riscos que 
corremos. Como enfrentar o desafio deste tempo? Encontramos nas palavras de Jesus os 
indicadores que podem nortear o nosso enfrentamento para este tempo. Vamos estudar estes 
indicadores, na forma de perguntas e respostas sobre a bênção de permanecer em Jesus 
nos tempos difíceis. 
 
I – POR QUE É IMPORTANTE PERMANCER? 
João 15:1-2,6   Jesus sabia que a cruz seria um escândalo e que as multidões que o seguiam 
iriam se espalhar. Tanto é verdade que somente 120 dentre milhares permaneceram em 
Jerusalém para receberem o Espírito Santo no dia de pentecostes. Muito provavelmente, 
vários deles, desiludidos, desanimados e consternados, abandonaram a fé. E este trecho 
revela que quando nos afastamos dele e da comunidade de fé, os problemas nos consomem 
e perdemos a capacidade de florescer e dar frutos. Assim como um ramo desconectado da 
parreira, secamos, e isso é prenuncio de morte. Por isso Jesus ensinou que sem Ele nada 
podemos fazer. Em tempos difíceis como estes, estando com Jesus floresceremos e daremos 
frutos melhores do que antes. No entanto sem Jesus estamos secos.  
 
II – COMO PERMANECER? 
O que Jesus queria ensinar é que tudo começa com nossa intimidade com Ele. Permanecer 
é fruto da interação entre o Senhor e eu e dele comigo. Apresentar-se a Ele dá espaço para 
que Ele se apresente a nós, revele o seu poder, o seu toque e o seu amor que move a nossa 
fé. Em tempos de crise precisamos de revelação que provem da intimidade com o Senhor. 
Permanecer também é permitir que a Palavra do Senhor, nas escrituras, possa fazer o que 
não conseguimos fazer sozinhos: limpar, transformar e reinventar. Ninguém consegue 
permanecer sem que seja transformado, pois se tentar não produzirá fruto e será cortado. 
Em tempos de crise precisamos de reinvenção transformadora, pela palavra que nos amolda 
ao que tem valor e nos coloca em direção ao alvo. Permanecer é também motivação, pois 
permanecendo em Jesus podemos sentir o seu amor e viver nossa maior motivação. 
 
CONCLUSÃO. 
O Senhor quer convidá-lo a permanecer em Jesus mesmo em meio a toda a luta que você 
enfrenta. Porque sem Ele secamos e morremos.  Entretanto nele temos revelação, 
reinvenção, motivação e compromisso porque Ele é o Senhor da nossa vida.  
 
 

 

35 MINUTOS  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) Como podemos enfrentar estes tempos difíceis de pandemia sem que a nossa fé 

enfraqueça e fiquemos secos espiritualmente? 



b) Jesus estava preocupado com seus discípulos, preparando-os para os tempos 

difíceis que viriam, para não abandonarem a fé quando ele fosse preso e morto. Hoje 

como podemos experimentar os cuidados de Jesus nesta pandemia através da sua 

palavra?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) Como você acha que essa perseverança em estar unido a Jesus pode mudar a 

vida das pessoas em tempos difíceis?  

b) Permanecer em Jesus vai produzir frutos em nossa vida. Que frutos vamos poder 

produzir em tempos difíceis?  

c) Permanecer em Jesus através da Sua palavra vai permitir fazer o que não 

conseguimos fazer sozinhos, de exemplos do que Jesus tem feito em sua vida. 

d) Qual é a importância de estarmos conectado em tempos de crise? O que você diria 

para não crente? 

3– Checagem 

a) O que você tem feito na prática do seu dia a dia para que a revelação e as bênçãos 
de Deus estejam presentes em sua vida e da sua família? 

b) O que você precisa fazer hoje para que essas mudanças aconteçam na tua vida e 
você possa produzir frutos?  

c) Você tem se mantido conectado a Jesus? Se não, o que está esperando?  

 

  

15 MINUTOS  

Neste tempo de distanciamento social, vamos usar as ferramentas que temos a nossa 

disposição para falar do amor de Jesus, da salvação, da esperança que Ele nos dá. Que o 

Espirito Santo inspire cada um de nós a sermos mensageiros das boas novas neste momento 

de aflição e incertezas. Que a verdade da Palavra de Deus possa ser levada ao nosso 

próximo.  

 

10 MINUTOS 

Vamos orar por todos que estão sofrendo doenças, perda de emprego, depressão, problemas 

pessoais e familiares, que este momento de pandemia está trazendo. Que Deus tenha 

misericórdia e socorra estes que estão aflitos e oprimidos dando cura, esperança e abrindo 

novas oportunidades. Que famílias possam ser reconstruídas, relacionamentos quebrados 

possam ser restaurados. Que a igreja de Cristo seja fortalecida no meio desta crise. 

  


