
JESUS 
 

A V I D E I R A V E R D A D E I R A 
 

Querido(a) líder de célula, 
 

Dê as boas vindas aos participantes e em seguida faça a leitura de Atos 2.46-47. Este texto diz que na igreja primitiva eles  
“partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a 

simpatia de todo o povo”. Lembre a todos que uma das principais razões para nos reunirmos e estarmos juntos na Célula  
é desenvolvermos uma comunhão alegre e sincera uns com os outros, louvarmos a Deus juntos e crescermos no conhecimento 

de Jesus Cristo. Convide a todos para participarem ativa e alegremente, dispondo o coração para ter um encontro com Deus 

aqui neste lugar. Faça uma oração fervorosa de abertura e entregue a direção deste encontro ao Espírito Santo. 
  
QUEBRA-GELO 
 

Será que alguém tirou férias e está voltando hoje para a célula? Deixe que ele conte o que foi mais especial neste tempo de 

descanso. Será que alguém está participando pela primeira vez da célula? Peça que ele se apresente e conte ao grupo o 

máximo que conseguir sobre a sua vida em no máximo 2 minutos cronometrados (onde nasceu, se tem irmãos, é casado, se 

estuda ou o que faz profissionalmente, etc.). Depois peça que alguns do grupo façam perguntas que complementem a 

apresentação do visitante. 
 

Pergunta: Vocês tem participado da série de pregações sobre JESUS – conheça – ame – viva? Alguém poderia compartilhar 

sobre o que mais tem impactado a sua vida? E neste último Domingo, qual foi o assunto abordado? O que aprendemos?   
INTRODUÇÃO 
 

Normalmente, todo trabalho tem em vista um resultado. Uma empresa trabalha para alcançar lucro; um time de futebol 

para ganhar títulos; um estudante para ser aprovado. No Reino dos céus não é diferente. Deus Pai espera que seus filhos 

lhe apresentem um resultado, que também pode ser chamado de fruto. 
 

Pergunta: Qual o resultado que Deus Pai espera que seus filhos lhe apresentem?  
 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 
Jesus utilizava-se de metáforas, analogias e comparações, além de ilustrações e parábolas, para ensinar os princípios do Reino 

de Deus. Neste texto bíblico, ele faz uso de uma metáfora baseada na viticultura, objetivando tratar sobre o resultado que Deus 

Pai espera de seus filhos. 
 

Texto-base: João 15.1-8 
 

Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e 

todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho 

falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não 

permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira; 

vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não 

podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. 

Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas 

palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo 

fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos. 
 

Essa metáfora nos apresenta quatro personagens: a videira verdadeira, o agricultor, os ramos e os frutos. A videira verdadeira 

é Jesus, o agricultor é o Pai e os ramos somos nós, os discípulos de Jesus. E os frutos? O que são os frutos? 
 

Pergunta: Em sua opinião, o que são os frutos da metáfora? 
 

Em linguagem popular, se Jesus é a videira, podemos dizer que ele é um “pé”, como um pé de laranja, por exemplo. O que um 

pé de laranja dá? Laranjas! E um pé de manga? Mangas! E um pé de uva? Uvas! E um pé de Jesus? Apesar de estranha, seguindo 

a linha de raciocínio, a resposta é Jesuses. Assim, os frutos da metáfora são Jesuses. 
 

Pergunta: Então, segundo a metáfora usada por Jesus, de quem é a função de produzir os frutos? 
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Assim como os ramos é que produzem os frutos na videira, nós, os discípulos de Jesus é que devemos produzir Jesuses. Como? 

De duas maneiras: em si mesmos e através de si mesmos. Produzir Jesus em si mesmo quer dizer ter um caráter e uma conduta 

como a de Jesus, ou seja, ser, de fato, um discípulo dele, permanecendo nele e imitando-o. Já produzir Jesuses através de si 

mesmo diz respeito a fazer de outras pessoas discípulas de Jesus, testemunhando e levando-as a seguí-lo. 
 
E quanto às funções das demais personagens? A produção de Jesuses é o foco dessa metáfora. Por isso, as funções do Pai e do próprio 

Jesus estão voltadas para isso. O Pai, enquanto agricultor, cuida externamente dos discípulos, providenciando o necessário para que 

frutifiquem. Jesus, enquanto videira, provê internamente os discípulos, fornecendo-lhes o necessário para que frutifiquem. 
 
Pergunta: Qual a provisão fornecida por Jesus aos discípulos para que frutifiquem? 
 
Para que os ramos frutifiquem, eles precisam receber da videira a chamada seiva elaborada. Nela estão todos os nutrientes e 

hormônios de que os ramos precisam para dar frutos. O curioso é que a seiva elaborada não pode ser vista por quem observa a 

videira. Ela corre da videira para os ramos por vasos condutores internos. Sabe-se que ela está presente a agindo por causa dos 

frutos que aparecem. 
 
Qual é a seiva elaborada dada por Jesus aos seus discípulos? Trata-se do Espírito Santo. Ele é tudo o que os discípulos precisam 

para dar frutos. É dele o fruto que gera no discípulo o caráter e a conduta de Jesus e são deles os dons que fazem com que o 

discípulo gere outros discípulos de Jesus. Leia Gálatas 5.22 com a célula. 
 
Pergunta: Qual o cuidado providenciado pelo Pai aos discípulos para que frutifiquem? 
 
Uma das ferramentas mais importantes de um agricultor é a tesoura de poda. Com ela, ele cuida dos ramos, fazendo-lhes cortes 

profundos ou superficiais. Os cortes profundos são necessários quando um ramo se encontra infrutífero, possivelmente por 

defeitos ou entupimentos em seus vasos condutores. Nesses casos, corta-se o ramo em sua origem, para que seja extraído 

quase que inteiramente, e um novo ramo saudável tenha a oportunidade de ser formado. Já os cortes superficiais são chamados 

de poda. A poda é necessária para que um ramo frutífero assim permaneça e até aumente a sua produção. Com o tempo, a 

substância responsável pela frutificação do ramo cristaliza-se em sua ponta, impedindo o seu próprio fluxo. A poda, então, 

extrai essa ponta em processo de cristalização, possibilitando que uma nova ponta seja formada. Nos dois casos de corte, o que 

o agricultor tem em mente é a renovação do ramo, de modo que ele seja, se mantenha ou seja ainda mais frutífero. 
 
Os cortes que o Pai faz nos discípulos para que sejam frutíferos podem ser entendidos, de modo geral, como disciplina de Deus. 
 
Veja o texto de Hebreus 12.5-11: 
 

Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos: “Meu filho, não despreze a 

disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo 

aquele a quem aceita como filho”. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina; Deus os trata como 

filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para 

todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que 

nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos espíritos, para assim 

vivermos! Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos 

disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de 

alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por 

ela foram exercitados.  
 
CONCLUSÃO E DESAFIOS 
 
Podemos concluir que toda a Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) está em ação para que os discípulos de Jesus sejam 

frutíferos. O desejo de Deus é que eles apresentem frutos e, por isso, trabalha arduamente para que isso aconteça, nutrindo, 

disciplinando e esperando o tempo necessário para que os frutos apareçam e amadureçam. 
 
Se somos de fato seus discípulos, então estamos aqui para cumprirmos a vontade de Deus e trazermos glória para o seu 

nome através de uma vida frutífera. 
 
O segredo é permanecer em Cristo, palavra que aparece dez vezes nesta passagem. Este é o pensamento central de Jesus. O 

segredo para uma vida frutífera e transbordante não é fazer mais por Jesus, mas estar mais com Jesus (repita esta frase 

algumas vezes até todos fixarem este pensamento). Permanecer em Cristo é vital para produzir fruto, pois ele disse “Nenhum 

ramo pode dar fruto por si mesmo … pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma” (v. 4,5). Fora da videira o ramo é 

estéril, é inútil. Contudo, quando o ramo está ligado à videira, sendo podado na hora certa, ele produz muito fruto. 
 
Pergunta: A partir disso, quais são os tipos de discípulos que podem existir? 
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Tomando por base os tipos de ramos, podemos dizer que existem pelo menos três: 
 

1. Ramo desconectado, que, na verdade, não é um discípulo de Jesus 
 

2. Ramo infrutífero, ou o discípulo infrutífero; 
 

3. Ramo frutífero, ou o discípulo frutífero. 
 
Pergunta: Qual é a vontade de Deus para cada um desses tipos? 
 

1. Que se torne um discípulo de Jesus e dê fruto. Para isso, é necessária a conversão a Cristo; 
 

2. Que seja frutífero e, para isso, nutrientes e disciplinas serão necessárias; 
 

3. Que permaneça e seja ainda mais frutífero. Este é o desejo do Pai para todos os discípulos de Jesus, que produzam 

mui-to fruto. Para isso, provações e disciplinas poderão ser necessárias. 
 
Pergunta: Em qual desses tipos você se encaixa? O que precisa fazer para que a vontade de Deus se realize em sua vida? 
 
Momento de Evangelismo: Se houver um não-crente presente, faça-lhe um apelo de conversão a Cristo; Se houver 

novos convertidos, ore para que permaneçam firmes na videira verdadeira. 
 
Momento de Oração: Divida o grupo em duplas e promova um momento de oração uns pelos outros, pedindo a Deus que vivam  
Jesus internamente, no caráter e nas atitudes, e que vivam Jesus externamente, testemunhando e servindo como se fossem  
Jesus neste mundo.  
 

AVISOS 
 
Líderes de células, supervisores e coordenadores tem um importante encontro com os pastores da Central no próximo Sábado, dia 

03 de Março, de 9h às 17h, na Central Luxemburgo. É o Dia da Visão, nosso encontro anual de comunhão, renovação espiritual e 

alinhamento da visão e da estratégia que Deus está nos dando para 2018. Como você já sabe, em 2018 nosso foco 
 
é 100% Jesus. Vamos usar este encontro para explicar como isso será na prática de uma igreja em células, além de um forte 

tempo de adoração, de busca da presença e do poder de Deus, para recebermos dele tudo o que precisamos para darmos 

os frutos que ele espera de nós. Sua presença é aguardada com oração e expectativa. Venha para termos um precioso 

tempo juntos. 
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