FRUTIFICANDO EM CRISTO. João 15.1-27
Peça para alguém ler:
A atitude de frutificar é uma ordem biblica. O Senhor tem uma expectativa de que a vida
dos seus discípulos seja frutífera, como está no versículo 16. para que vades e dês
frutos e o vosso fruto permaneça. A fé precisa ser provada pelos frutos. Frutos não são
apenas espelho do caráter cristão, mas também a reprodução de outros discípulos. Uma
fé somente de interior é religiosidade estéril. Tiago declara que a fé sem as obras é morta
em si mesma. Ler Tg 2.17
DISCUSSÃO:
1-O que significa frutificar? Deixe responderem.
Dicionário Aurélio: 1-Dar frutos. 2-Produzir resultado vantajoso. 3-Dar utilidade,
benefício, produzir lucro.
2-Existe para o cristão a opção de frutificar ou não? Porque? Deixe responderem. Mt
5.13-16
3-Avaliar sem responder. Como está sua frutificação: 1 fruto por mês? 1 fruto no
semestre? 1 fruto por ano?
4-Todos devem responder: Qual sua estratégia individual para sua frutificação?
5- Quais sugestões no geral para frutificarmos nesta célula? Anote tudo.
Direcionamento para a oração final: pedir ao Senhor uma verdadeira indignação por uma
vida acomodada e sem frutos. Pedir a Ele coragem, forças e inspiração para agir no
evangelismo pessoal para poder frutificar.
Quebra-gelo Indiferença e desprezo
Distribua uma folha de papel e caneta para cada participante. Peça para que façam um desenho: escolha o tema e
atribua um tempo. Todos irão desenhar o melhor que puderem. Vão caprichar e fazer o desenho mais perfeito
da face da terra, superando o do colega. Ao final do tempo estipulado, simplesmente mande cada um jogar o seu
desenho fora.
ATENÇÃO: Você poderá ser massacrado, pois todos vão ficar atônitos, incapaz de aceitarem o fato de
desfazer de algo no qual colocaram todo o seu empenho. Mas não é assim que fazemos quando não damos
a atenção devida ao cliente/ Aos colegas? Aos nossos filhos, quando tentam nos mostrar algo e ficamos
impassivos? Como podemos cobrar algo que não podemos dar?

Dica quente!!!!
“Consolidar é formar vínculos de amizade. Um novo convertido só se consolidará na celula se for envolvido
em amizade.
Avisos
Quinta-feira 19:30h Oração 20h Encontro de Fé.
SÁBADO: Intercessão das 9h às 12h
DOMINGO: Aula de Batismo às 8:30 e 17h (líderes, passem qual horário levarão os candidatos e o ideal
é que acompanhem eles na aula)

