ASSUNTO DA SEMANA: PERMANECER EM JESUS
Curitiba, 14 de junho de 2020
Objetivo do encontro: Refletir sobre o significado de permanecer na videira como
fundamento da fé cristã, tendo por base o texto de João 15: 1-17.
Para o líder: Enfatizar para os membros da célula que a verdadeira esperança cristã passa
pela convicção da permanência na videira que é Jesus.

10 MINUTOS - QUEBRA GELO
Esse quebra gelo é simples, mas traz reflexão. O que a experiência do racionamento de
água me lembra da importância de estarmos continuamente conectados à fonte da vida?

20 MINUTOS
1. Pai nosso, que estás nos céus...
2. Leia: Salmo 132
3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que?
4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação.
5. Quão Grande é meu Deus.

RESUMO DA MENSAGEM – Por que – qual é a bênção de permanecer em Jesus?

(João 15: 1-17). Paschoal Piragine Jr
Introdução Essas palavras foram proferidas na semana em que Jesus seria crucificado.

I – Produzir fruto – Vida Abundante (João 15:4-6). Com Jesus as coisas fluem. É a
expressão da vida abundante que procede de Jesus. Como exemplo podemos ver em José
do Egito ou Jacó a perspectiva dos contínuos fracassos ou a perspectiva da fidelidade de
Deus e o resultado final. Esse fruto abundante não é isento de sofrimentos, mas comparados
à glória do resultado final é uma leve e momentânea tribulação.
II – Produz fruto – amor aos semelhantes (João 15:12-17). Permanecer em Jesus produz
em nós a capacidade de amar nossos semelhantes à maneira de Jesus. Amar à maneira de

Jesus é deixar que a presença dele em nós, permitir que sejamos movidos pelo seu Espírito
Santo a sermos, as mãos, os pés, a boca e os recursos humanos e espirituais do nosso Senhor
na vida de outras pessoas. Quanto mais seguro estiver do amor e cuidado do Senhor, tanto
mais serei capaz de amar aos meus semelhantes com liberalidade. O Brasil precisa de pessoas
firmemente ligadas a Jesus que possam ser instrumento de cuidado e consolação aos que
estão sofrendo. Prepare ações de amor.
Conclusão – Há alguém que precisa do teu consolo, tua oração e teu amor. Permaneça
firme em Jesus e abençoe como nunca abençoou.
35 MINUTOS
1– Pergunta de descoberta (caráter geral)
a) O que você descobriu sobre o verdadeiro significado de permanecer em Jesus?
b) Qual o significado de produzir frutos? Essa ação nos isenta de lutas e sofrimentos?
c) Cite um exemplo dos vários usados na mensagem de uma vida abundante que
produziu frutos abundantes, apesar de passar por lutas e aflições.
2– Entendimentos (pontos da mensagem)
a) O que de fato amar em nome de Jesus significa para os cristãos?
b) O que é demonstrar o amor de Jesus?
c) O que estamos dizendo quando nos comprometemos com a sua graça?
d) Que Bênçãos o permanecer em Jesus podem nos trazer?
3– Checagem
a) Vale a pena permanecer fiel a Deus?
b) Como podemos amar em nome de Jesus?
c) Como ser instrumento na vida de alguém?
d) Jesus nos convida a viver uma nova vida de fé dirigida por Ele, e aceitando a fazer
parte da família de Deus (a igreja), anunciando a graça até que Ele venha.

15 MINUTOS

Neste tempo de confinamento e quarentena para alguns, queremos desafiar cada participante
a demonstrar na prática a graça de Deus nas redes sociais e na prestação de pequenos serviços

àqueles que não podem sair de casa. Prepare ações de amor com palavras de esperança, com
orações, com textos da palavra, com distribuição de Bíblias, com alimentos em natura a quem
passa necessidades, com alimentos preparados para marcar com amor a vida das pessoas. Use
a sua criatividade e o amor sacrificial que procede de Jesus e abençoe pessoas. Dê o que de
melhor Jesus deu para você e reparta a vida eterna, fale e viva o amor de Jesus. Convide a
participar da sua célula. Crie um grupo pequeno de oração e cuidado com eles pelo Whats (
até 8 pessoas); Ame como Jesus que deixou o céu por você.
Ao postar mensagens nas redes sociais, sempre lembrar de que o mais importante é
apresentar a mensagem do evangelho. Grave um vídeo curto testemunhando o que Jesus
tem feito por você neste período.

10 MINUTOS
Agradeçamos a Deus pela cura dos que já receberam alta do COVID-19. Orem uns pelos
outros. Orem para Deus abreviar esse tempo de crise resultante da Pandemia. Orem pela
saúde das pessoas da célula e pelos que perderam pessoas queridas. Orem pelas finanças
pessoais de cada um, pelos empregos e pelos empresários de todos as partes nesse
momento tão complicado que estamos vivendo. Orem pelos dirigentes do Brasil, para
buscarem a sabedoria de Deus nas decisões tão difíceis que precisam tomar diariamente.
Orem para que o Senhor derrame bênçãos pela família do pastor Paschoal, assim como a
saúde da irmã Cleusa. Orem pela multiplicação da sua célula.

