
A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 06 – NO MEU RELACIONAMENTO COM JESUS SEMPRE PRODUZIREI MAIS 

 

ABERTURA: 

A. O que você acha necessário para que uma plantação de maçã dê muitos 
frutos? 

B. Você acha que ouvir conselhos é bom? Explique! 

 

PROPÓSITO: Descobrir que no meu relacionamento com Jesus eu aprendo que 
posso ser mais produtivo quando estou ligado a ele e sem ele nada posso fazer. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 15.1-11 

A. A palavra permanecer define a ligação entre a videira e os ramos (v.5-10). 
De acordo com esses versículos, o que significa permanecer?  

B. O que devemos fazer para permanecer na videira? 

C. De acordo com Jesus, nosso propósito é produzir fruto (v.8). Qual é a 
natureza do que deve ser produzido em nossa vida? 

D. A poda é um processo necessário para produzir mais fruto (v.2). O que o 
Senhor usa para podar os ramos “mortos” em nossa vida? 

E. O que Jesus quer dizer quando afirma: “[...] sem mim vocês não podem 
fazer coisa alguma” (v.5)? 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. O que eu preciso fazer para produzir os frutos que Jesus espera?  

B. Como eu devo escapar da advertência dos versículos 2 e 6? 

C. Quais desses versículos causam mais impacto em minha vida? Explique! 

 

PONTO: 

A. Jesus é fonte que devo buscar para produzir frutos e frutos bons.  

B. A pessoa que está ligada em Jesus tem como resultado o sucesso. 
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