
  
 
 
 

 
PERMANEÇA NA VIDEIRA E PRODUZA FRUTOS 
CÉLULAS - Lição 31/2019 
João 15: 1 - 9 
Salmos 1: 1- 3  
 
Precisamos nos atentar às palavras de Jesus ensinando a permanecermos nEle, a Videira verdadeira, a fim de 
produzirmos mais frutos para o Seu Reino. Se não for assim, seremos como ramos secos, sem vida, que 
facilmente se queima, estaremos cortados, separados, lançados fora do pomar.  
 
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa 
toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.” 
 
Recebemos dEle a seiva, os nutrientes que precisamos para o fluir da vida, sendo cheios de toda a paz, 
alegria, vinculados no Corpo. 
 
O Salmista declara que somos “como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no 
tempo certo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará”.  
É assim que acontece quando permanecemos junto ao Verbo, a Palavra, a Videira, que é Jesus. 
 
Sem Ele nada podemos fazer. Precisamos nos tornar estes ramos vinculados na Videira. Haverá poda, 
limpeza, para que sejamos mais frutíferos, em crescimento constante, como árvores frondosas, regadas por 
Suas águas. 
 

• COMO REAGIMOS DIANTE DAS DIVERSAS SITUAÇÕES DA VIDA? 
• ESTAMOS COMO RAMOS SECOS? 
• VOCÊ QUESTIONA SEMPRE: “POR QUE ESTOU PASSANDO POR ESTE PROBLEMA?” 

 
Ninguém prospera sem lutas, sem passar pelo vale, sem ser podado e limpo. Dessa forma, poderemos ajudar 
a outros com nossas experiências, histórias, nossas dificuldades; capacitados a ajudar, mutuamente, como 
Corpo de Cristo.  São sinais de que Deus está nos limpando para que a gente desenvolva competências, 
habilidades, força, fé, perseverança, para frutificarmos, permanecendo firmes e vinculados na Videira, saindo 
vitoriosos e bem-aventurados. 
 
Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 
podeis fazer. 
 
Sigamos, vinculados, construindo nossas histórias com Jesus. Nossos testemunhos vão sendo fortalecidos e 
seremos mais capacitados para trabalhar em outras vidas, e gerando, na terra, o propósito do Senhor em nós, 
e através de nós.  
 

• O QUE TEMOS VIVIDO? 
• O QUE TEMOS APRENDIDO COM NOSSAS EXPERIÊNCIAS? 

 
Creia que o nosso Deus nos conduz ao Caminho de paz, sendo cada dia mais limpos das impurezas e gerando 
frutos para Ele, junto com Ele – vinculados na Árvore, na Videira Verdadeira, com corações moldáveis para 
aprender e receber dEle os nutrientes necessários.  
 
 
 
 

Como o pai me amou, também eu vos amei.  
Permanecei no meu amor. 

João 15:9 
 



  
 
 
 
 

AVISOS 
 
DIA DO AMIGO  
SÁBADO DIA 5 Outubro 
19:00 horas 
Venha e traga um convidado! 
 
FESTA E RECEPÇÃO DE NOVOS MEMBROS  
A recepção de novos membros e o dia do amigo acontecerão juntos. 
Toda a igreja e convidados juntos! 
 
DOMINGO DIA 5 Outubro 
10:00 horas / Culto de celebração 
18:00 horas / Palestra com Ana Flávia Galante 
RELACIONAMENTOS E O MUNDO VIRTUAL DOS CELULARES E INTERNET 
 
 
 
 
 
 
  


