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VERSÍCULO BÍBLICO: Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5
LOUVOR:
•
•
•

Conectados com Cristo – Cantora Deborah Coelho
Protegidos – Tia keyla
Caminho no deserto

MINISTRAÇÃO:
O que é conectar? Conectar é estar ligado.
Quando o pecado entrou no mundo, fomos desconectados de Deus.
Hoje nós ficamos conectados nas redes sociais, por vários canais: facebook, celular, Whatzapp, Netflix,
Instagram...( Mostrar as imagens)
Mas para se manter conectado nas redes sociais, precisamos de wifi, e também da bateria cheia, carregada.
O que aconteceria se fossemos acessar nossos vídeos do youtube se nossa bateria estivesse descarregada?
Não iriamos conseguir.
Assim é a nossa vida, precisamos ter conexão com Deus (wifi) nossa bateria carregada. Mas como fazer se o
pecado nos fez perder a conexão com Deus. Deus teve um plano, ele nos deu um presente Jesus, ele deu seu
próprio filho para morrer numa cruz por nós. Ele veio para que estivéssemos ligados novamente com Jesus.
Somos amigos de Jesus. Quando Jesus veio a esse mundo, ele deu instruções aos seus discípulos. Ele disse
em João 15 que Jesus era a videira e nós somos os ramos e para darmos frutos precisamos estar ligados na
videira.
Hoje vamos ensinar que Jesus é a videira. Vocês sabem o que é uma videira? Mostrar a figura de uma videira
( Figura 1)
A videira é uma árvore que dá frutos. Alguém aqui já viu uma videira, a árvore que dá uvas? Como ela é? Ela
tem folhas? Ela tem galhos? Qual o fruto que a videira dá? Uvas (Mostrar imagem de um cacho de uvas
(Figura 2)). Muito bem! Você observou quantos galhos a videira tem? Somente um? Não, ele tem vários. Foi
por isso que Jesus disse que Ele é como a videira que tem muitos galhos, e cada galho dá muitos cachos de
uvas ( Mostrar imagem de um galho de videira com uvas ( Figura 3)
Jesus disse: “eu sou a videira e meu pai é o agricultor” Jesus estava explicando que como a videira alimenta
seus ramos, Ele Jesus também dá forças pra cada um de nós praticarmos os seus ensinamentos e darmos muito
fruto: sendo bons, não brigando, amando as pessoas, obedecendo a Deus, ajudando, sendo alegres, obedecendo
aos pais. Nós somos os ramos da videira. Se estivermos ligados sempre a Jesus daremos bons frutos e seremos
pessoas melhores, servindo a Deus com alegria.
Jesus ainda continua falando: “Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem e lhes será concedido.”
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Jesus é a videira que dá alimento aos ramos. Nós somos os ramos que estamos ligados a Jesus e recebemos
Dele alimento da Palavra de Deus e salvação.
Jesus ensinava seus discípulos e dizia que queria ser amigo deles; o amigo entende, ele está próximo, se
estamos próximos ele fica também. Qualquer um que se chegar a Jesus se torna amigo dele.
Por isso precisamos estar com a nossa bateria carregada e como mantemos nossa bateria carregada? Através
da oração, da palavra de Deus, do louvor.
Precisamos ter muito cuidado com aquilo que estamos assistindo. Se estamos assistindo em excesso e não
temos tempo para Deus, precisamos parar, porque senão estaremos desconectados de Deus e nossa bateria
espiritual fica descarregada. Você está mais ligado em Jesus ou nas redes sociais e vídeo game?
ORAÇÃO:
Senhor Jesus, que quero estar ligada ao Senhor todos os dias da minha vida, cumprindo a sua vontade. Não
quero estar mais conectado na internet, do que na sua presença. Me ajuda a te amar acima de todas as coisas
e te buscar de todo o meu coração.
MATERIAL DE APOIO:
Canais Sociais

Figura 01
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Figura 02

Figura 03
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ATIVIDADE PARA IMPRIMIR:
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