
EU SOU Tudo o Que Você Precisa 

Lição 8:  EU SOU a Videira Verdadeira 

 

ABERTURA: 

A. Alguma vez você já se sentiu odiado por alguém sem motivo? 

B. Você conhece sobre videiras? Como se cultiva? 

 

PROPÓSITO:  Jesus avisou seus discípulos que enfrentariam tempos 

difíceis. Ele os preparou para a tribulação que viria. Deveriam 

permanecer na videira e amar uns aos outros. 

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 15.1-21 
 

A. Quantas vezes Jesus usa o verbo permanecer? E o que Ele quer 

dizer com isso? (v. 4-10, 16, 19)  

B. Que tipo de fruto os cristãos devem produzir, e como? (v. 2-4, 16-17) 

C. O que acontece com um “ramo” fora da videira verdadeira? (v. 5-6) 

D. Quais as vantagens de permanecer na videira verdadeira? 

E. Por que Deus poda os ramos e o que isso significa? (v. 2) 

F. De qual tipo de amor Jesus estava falando e como podemos 

demonstrar esse amor? (v. 12-14) 

G. O que eu posso esperar que aconteça comigo se eu sigo a Jesus? (v. 

18-21) 
 

PONTO:  

Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os 

ramos. Jesus alertou para os perigos que enfrentaríamos e nos deu a 

fórmula para permanecermos firmes. Agarrem-se a videira e amem uns 

aos outros! 
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