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INTRODUÇÃO: A Palavra de Deus é a semente que quando é lançada em 
terra boa produz muitos frutos.  
O que é a terra boa? Um coração cheio de fé.  
A verdadeira fé leva à prática da Palavra de Deus. Quando lemos e meditamos 
na Palavra de Deus, e a colocamos em prática, ela produz muitos frutos em 
nossas vidas.  
 
Vejamos alguns dos frutos produzidos pela prática da Palavra: 
 
1- VITÓRIA SOBRE O PECADO – Sl 119:11 – A Palavra de Deus é um grande 
recurso para nos auxiliar a viver em santidade. Muitas pessoas lutam com 
áreas de pecado em sua vida e não prevalecem pelo fato de não dedicarem 
tempo de leitura e meditação na Palavra de Deus. A medida conhecemos a 
palavra é liberado o poder de Deus para nossas vidas. Ver ainda Jo 17:17 e Sl 
119:173. 
 
2- A BÊNÇÃO DE DEUS – Deut. 28:1-8 – A prática da Palavra de Deus libera  
a bênção de Deus sobre nossas vidas.  
O que é a bênção de Deus? É a mão de Deus a nosso favor, concedendo 
vantagens que nos proporcionam felicidade e bem estar.  
A prática da Palavra de Deus faz com que os nossos inimigos sejam derrotados 
e que tudo o que pusermos as mãos seja abençoado, pessoas que tocarmos, o 
trabalho que fazemos tudo passa a ser abençoado por Deus. 
  
3- PROSPERIDADE – Jos. 1:8 – Meditar na Palavra de Deus, é diferente de 
ler, de estudar e conhecer a palavra. Meditar na Palavra de Deus é ler e refletir 
sobre ela, deixando o Espírito Santo trazer revelação do que Deus quer dizer 
através do texto lido. A promessa de Deus é que aquele que meditar e colocar 
em prática a Palavra de Deus, atrairá para si a prosperidade e sucesso. E a 
prosperidade bíblica abrange a vida espiritual, a vida familiar, a saúde e a vida 
financeira.  
Você deseja estes fruto em sua vida? Então aplique-se à Palavra de Deus.  
 
5- NOS FAZ GANHADORES DE ALMAS – At 4:31 – O segredo da grande 
colheita de vidas que na Igreja era uma vida de oração e compromisso com a 
Palavra de Deus. Eles estavam cheios do Espírito e da Palavra. É interessante 
observar que eles tinham unidade, pregavam a Palavra de Deus e isto fazia 
com que multidões se convertessem.  
 
 Você quer ser um ganhador de almas? Quem você gostaria de ganhar pra 
Jesus? 
 
Conclusão - Como você ouviu, para que haja fruto da Palavra de Deus em 
nossas vidas, é necessário uma terra boa, que é um coração que crê na 
Palavra de Deus. Hoje é o dia de tomar esta decisão com o Senhor, se 
comprometendo de meditar mais na Sua Palavra, para que tenha uma vida de 
qualidade. Ou você gostaria de fazer uma oração entregando seu coração a 
Jesus pois ainda não o fez? 

 

 

 

Nosso pequeno grupo 

QUEBRA GELO: O que 

você sabe sobre a bíblia? Que 

tal citar seu versículo bíblico 

preferido? 

COMPARTILHAR: 

Momento em que se 

deve permitir e motivar 

para que todos possam 

expressar o que estão 

vivendo ou o que 

pensam a respeito do 

tema proposto. Valorize 

com atenção a  cada 

participação. 

VAMOS ORAR? 

Permita e incentive a cada 

um que apresentem seus 

pedidos.  

Ore, para que sejam 

exercitados na leitura e 

conhecimento da palavra. 

Ore pelos projetos de oração 

da IGREJA. 

ANÚNCIOS:  

- EBD  

- CULTO START (LEVE+1) 

- DEEPER CONFERENCE 
 

MARÇO: ESCOLA DE 

DISCIPULOS 

 

 

 

 

 

Conhecendo minha 

Bíblia 1.0                

BONS FRUTOS 

Pré-Adolescentes / Juniores 
TEXTO BASE: Mateus 13:3-9 

Bons frutos 
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