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MOMENTO DA VISÃO CELULAR:  Toda célula da Central precisa ter um(a) Líder em Treinamento. Além de 
ser treinado na prática da liderança de célula, também auxilia o(a) Líder em tudo.  Fale sobre o papel do(a) 
LT, apresente-o(a) à célula com bastante clareza e orem juntos por ele(a). 

Apresente uma ou mais frutas às pessoas presentes e pergunte de que árvore cada uma é oriunda. 
Conclua mostrando que cada tipo de árvore tem seu fruto específico. Em seguida anuncie que conversão 
e arrependimento também geram frutos.

MATEUS 3.1-12 

Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: “Arrependam-se, pois o Reino dos 
céus está próximo”. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: “Voz do que clama no deserto: “Preparem 
o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele”. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele 
usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, 
de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no 
rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça 
de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento! Não 
pensem que vocês podem dizer a si mesmos: “Abraão é nosso pai”. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode 
fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será 
cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais 
poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo 
e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com 
fogo que nunca se apaga.

Depois de 400 anos sem nenhum profeta em Israel, João Batista aparece pregando sobre arrependimento. 
A nação havia se desviado de Deus e a corrupção era generalizada: A religião, a politica, os coletores de 
impostos e até os soldados estavam corrompidos. Os líderes religiosos da nação estavam corrompidos: 
Anás e Caifás eram sumo sacerdotes, mas não conheciam a Deus. A polícia extorquia o povo para engordar 
o salário e fazia denúncias falsas. O povo trabalhava, mas Roma ficava com o lucro. Reinava a pobreza, a 
fome, o desespero. Herodes, o rei, era um homem devasso e adúltero. Tudo reflexo de um povo que em 
geral era bem religioso, mas não convertido a Deus de verdade. 
Por isso o ministério de Joao Batista teve tanto impacto, trazendo uma mensagem de  arrependimento, 
nem sempre bem aceita. Mas João não quer agradar a homens, mas a Deus. João constara que aquele 
povo não produzia frutos dignos de arrependimento.
Hoje, a nossa nação está vivendo um tempo de crise sem precedentes. Estamos de luto. Nossas instituições 
estão doentes. A corrupção está no DNA da Nação. Nosso país atravessa uma aguda crise moral: lares 
sendo destruídos, o tráfico de drogas crescendo, o nosso governo e o parlamento cheios de denúncias de 
corrupção. Vivemos a crise da pobreza, da fome, da violência e da impunidade.

PERGUNTAS:

1. O que você acha que vai acontecer no Brasil nos próximos ano? Acha que haverá mudanças radicais ou 
tudo continuará como antes?

2. Você acha que os denunciados e condenados já estão arrependidos do que fizeram? Se tiverem 
oportunidade, acha que voltarão a fazer as mesmas desonestidades?

3. Como você definiria “arrependimento”?

Frutos de arrependimento

Lição para a Célula

Quebra-gelo

Introdução

Leitura Bíblica
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Voltemos ao texto bíblico e observemos o que João Batista estava anunciando: “O machado já está posto 
à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo”. Na sua pregação 
ao povo, árvore somos nós, machado é o juízo de Deus que não falhará, e ser cortado e lançado no fogo é 
o julgamento final que virá com certeza para todos. 
Para que você não tenha nenhuma dúvida de que João está se referindo ao julgamento que todos nós 
enfrentaremos, leia também o verso 12. Aqui João apresenta outra metáfora: o trigo será juntado no 
celeiro e a palha será queimada no fogo que nunca se apaga. O trigo são as pessoas salvas, o celeiro é o 
céu, a palha são as pessoas perdidas e o fogo é o inferno.
Fica bem claro que João Batista, que anunciava a vinda do Salvador Jesus, tinha uma mensagem principal 
ao homem: todos precisam se arrepender dos seus pecados. Até mesmo os fariseus e saduceus que se 
achavam “filhos de Abraão” por terem nascido judeus. João é categórico: todos precisam de arrependimento 
que dê frutos.  Ou seja, ai daquele que não se arrepender de seus pecados!
E esta foi a mensagem que Jesus pregou também. Em Mateus 4.17, lemos que na Galiléia, Jesus deu início 
ao seu ministério com uma mensagem a todos, a mesma de Joao Batista: 

Daí em diante Jesus começou a pregar: “Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo”. 

Esta era a grande missão e o principal objetivo de Jesus, chamar os pecadores ao arrependimento. E nas 
palavras de Joao Batista, podemos observar que:

1. O ARREPENDIMENTO PRODUZ FRUTO. 
Ou seja, arrependimento não é apenas palavras, sentimentos ou intensões. Arrependimento é prático e 
visível. O verdadeiro arrependimento produz fruto; quem afirma estar arrependido deve demonstrar e 
comprovar isso. Mas que fruto é este?
Primeiramente, o fruto é abandonar o pecado. Abandonar o pecado é mudar de vida. Nos relatos do Novo 
Testamento podemos encontrar diversos exemplos de pessoas que tiveram grandes mudanças em suas 
vidas a partir do momento que se arrependeram de seus pecados. Zaqueu é um bom exemplo (Lucas 19). 
Saulo de Tarso também (At 9).
Mas fruto de arrependimento também é viver uma vida de obediência a Deus. João Batista disse que para 
aqueles que se arrependessem, o Messias traria um batismo com o Espírito Santo e fogo (Mateus 4.11). 
Porque é o Espírito Santo em nós o responsável pelas grandes mudanças que ocorrem em nossas vidas a 
partir do arrependimento e da conversão. Deixamos de viver no pecado para vivermos de modo agradável 
ao nosso Deus. Aprendemos com o relato do batismo de Jesus, em Mateus 3.17, que a nossa obediência 
toca o coração de Deus e confirma que somos filhos de Deus. 

2. O ARREPENDIMENTO É A OPORTUNIDADE DE COMEÇAR VIDA NOVA. 
Em Atos 17.30, o apóstolo Paulo fez a seguinte declaração durante a sua pregação em Atenas: 

No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se 
arrependam. 

Deus está disposto a não levar em conta o nosso passado de pecados e transgressões, e dar a todos a 
oportunidade de começar uma nova vida, desde que estes se arrependam e que se disponham a obedecer 
a sua vontade expressa em sua Palavra.

As coisas não mudam em nossa sociedade porque as pessoas que cometem delitos e maldades 
raramente se arrependem. Também muitos que se dizem convertidos a Jesus não demonstram mudanças 
significativas em seu caráter, nos relacionamentos e no comportamento porque não se arrependem de 
verdade. Preferem continuar com os valores e comportamentos do passado e por isso não conseguem 
produzir fruto de arrependimento. 
Mas Deus também não mudou. O que ele exigia antes, continua exigindo hoje: que aqueles que o recebam 
com Salvador, demonstrem arrependimento através do abandono do pecado, da disposição de obedecer 
a Deus e da decisão de começarem uma nova vida. Sabem que conseguirão fazr isso por causa da graça de 
Deus e do poder do Espirito Santo que agora habita neles. Fruto de arrependimento é a marca de alguém 
que voltou para Deus e tornou-se seu filho. 
Esta foi a mensagem de João Batista, de Jesus Cristo, do Apóstolo Paulo e é a mensagem do evangelho. 

Conclusão

DESENVOLVIMENTO:
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DESAFIOS

DESAFIOS

Muitos que tomaram a decisão de entregar sua vida a Cristo nestes dias precisam entender que é falsa a 
conversão que não produz arrependimento. Não acredite num evangelho que não pregue arrependimento 
e mudança de vida. Este evangelho barato é legal, é mais fácil, mas não é verdadeiro e não salva. 

TODOS NÓS PRECISAMOS PRODUZIR O FRUTO DO ARREPENDIMENTO.

Termine este estudo orando com os presentes, auxiliando-os a expressarem disposição de mudar de vida 
e de apresentar a Deus e às pessoas este fruto de arrependimento.

1. MATRÍCULAS ABERTAS NO CCM.
Motive toda a sua célula a se matricular e participar do CCM, sempre começando pelo LIDERE e com a 
opção do AVANCE para os que já concluíram o Lidere. 
 
2. CULTOS DE CELEBRAÇÃO.
Convide sua célula para participar regularmente às quintas, sábados e domingos. E lembre-se: Domingo 
é dia de Culto!


