
 

LIÇÃO 64 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS  
 

 QUEBRA GELO (  ): Como você reageria se um bebê andasse,falasse aos dois meses? 

 ADORAÇÃO ( 4 ):  Ao único  

 EDIFICAÇÃO: Discipulado 

 OBJETIVO DA LIÇÃO: Conhecer  algumas práticas do discipulado de Jesus Cristo. 

 MEMORIZAR: João 15.8 

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre        rio e passe pelas 4 etapas da 

reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia; envie-lhes o verso da lição antecipado. 

 
DISCIPULADO IV- PRÁTICAS DO DISCIPULADO DE JESUS CRISTO 

 Temos aprendido que DISCÍPULO é o que Jesus nos chamou para SER e FAZER e que 

para viver a vida de Cristo como religioso, convertido, ou mesmo nascer de novo não é suficiente.  

Arrepender, crer, permanecer na palavra, conhecer a verdade, ser liberto, nascer de novo 

é apenas o começo!  (Líder: favor salientar estes pontos importantes da salvação). 
 

De acordo com João 15.5- 8, o que mais está envolvido no processo do discipulado?                                            
                                                                                 

Vs. 5 Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá 

muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 

- “Somos vara, e Jesus a videira” fala da dependência de Deus. Este é o X da questão, porquê 

toda desgraça humana veio pela atitude de independência de Deus de Adão. 

- Precisamos dar fruto e isto é algo natural se estivermos em Cristo. 

- Reconhecer, agir e afirmar com as atitudes que sem Cristo nada podemos fazer. 

 
Vs. 6 Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca; tais varas são 

recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. 

 - O lado negativo de não permancer em Cristo é estar perdido eternamente; ser lançado no  

     lago de fogo e ir para o inferno. 

 - Não tem purgatório, não tem carma, nem obras que possa salvar. Permanecer em Cristo    

  é condição antes de qualquer coisa para ser salvo. 

 
Vs. 7 Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o 

que quiserdes, e vos será feito. 

 - O lado positivo de permanecer em Cristo é ter suas orações respondidas. 

 - Ter orações respondidas não é resultado de magia, repetições de palavras, atos, ou de fazer 

campanhas, mas é o resultado de permanecer dependendo Dele e de sua palavra. 

 
Vs. 8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos. 

 - Permanecer em Jesus e em suas palavras glorifica a Deus. Você cumpre a razão da sua 

existê cia:“v c ê existe para adorar a Deus”. 

 - Nos capacita a dar fruto tanto de caráter quanto de fazer as obras de Deus. 

 - É assim que você se torna discípulo de Cristo; aquilo que você deve ser e fazer.  
 
Em grupos de tres pessoas conversem sobre novas maneiras de permanecer em Cristo e em sua 

palavra e  orem uns pelos outros para que possa dar fruto. 

 
 EVANGELISMO - Apelo: Entregar a vida para Jesus implica em permanecer na sua palavra.  

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelas vidas dos missionários Elias e Jovana (de JF) na Índia. 
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