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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGMs
ORE pelos irmãos que estão ou
possuem familiares com COVID
ORE para que o Espírito Santo
conceda a você coragem e oportunidade de compartilhar o Evangelho
ORE pela multiplicação do PGM do
Setor Sudoeste

E

Tempo de cantar
“Teu povo”
“Eu me alegro em Ti”
“Celebrai ao Senhor”
“Eu sou de Jesus”
“Cristo me amou”
“Teu santo nome”
“Em mim vem habitar”

Tempo da palavra

A VIDEIRA VERDADEIRA
[João 14.25-27]

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 02Todo ramo
que, estando em mim, não dá fruto, ele
corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda,
para que produza ainda mais. 03Vocês já
foram limpos pela mensagem que eu lhes
dei.
01

Esses versículos contém uma parábola. Ao
interpretá-la, não podemos esquecer a
grande regra que se aplica a todas as parábolas de Cristo: o ensino geral de todas elas
é a primeira verdade a ser observada. Não
precisamos insistir sobre os pequenos detalhes, interpretando-os em excesso, ao ponto
de achar um signiﬁcado para todos eles.
Primeiramente, esses versículos nos ensinam que existe uma íntima união entre
Cristo e o crente. Ele é a “videira”, os crentes
são os “ramos”. A união entre os ramos e o
caule principal de uma videira é a mais
íntima que podemos imaginar. Nisso consiste o segredo de toda a vida, beleza, vigor e
fertilidade do ramo. Se for desligado do
caule, o ramo não possui vida em si mesmo.
Arrancado do caule, logo o ramo há de secar
e morrer.
A união entre Cristo e o crente tanto é
íntima quanto verdadeira. Em si mesmos, os
crentes não possuem vida, poder e vigor
espiritual. Tudo que possuem em sua vida
espiritual procede de Cristo. Eles são pessoas que vivem, se comportam e agem como
crentes, porque recebem de Cristo um contínuo suprimento de graça, auxílio e capacidade. Unidos pela fé ao Senhor Jesus, em
uma misteriosa união realizada pelo Espírito
Santo, os crentes permanecem ﬁrmes,
andam e percorrem a jornada da vida cristã.
Mas qualquer sinal de bondade existente
neles procede de seu Cabeça, o Senhor
Jesus Cristo.
Pergunta:
Você está permanecendo em Cristo por
meio de uma fé viva? Tem desfrutado de
intimidade santa e verdadeira com a
Videira Verdadeira, Cristo?

[João 20.28-29] 4Permaneçam em mim, e
eu permanecerei em vocês. Pois, assim
como um ramo não pode produzir fruto se
não estiver na videira, vocês também não
poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. 5”Sim, eu sou a videira;
vocês são os ramos. Quem permanece em
mim, e eu nele, produz muito fruto. Pois,
sem mim, vocês não podem fazer coisa
alguma.
Em segundo, esses versículos nos ensinam que existem tantos os falsos quanto os
verdadeiros crentes. Existem ramos na
videira que parecem estar unidos ao caule
principal, mas não produzem qualquer
fruto. São homens e mulheres que aparentam ser membros do corpo de Cristo, porém
no último dia ﬁcará comprovado que não
possuíam qualquer união com Ele.
Nas igrejas, há diversas pessoas que professam ser crentes, mas sua união com

João 15 : 1-8

Cristo é apenas exterior e formal. Alguns
deles pensam estar unidos a Cristo por
causa do batismo ou por serem membros
de uma igreja. Alguns deles vão muito além
disso, tornando-se membros que participam da Ceia do Senhor e conversam com
entusiasmo sobre as coisas espirituais. Mas
falta-lhes algo necessário. Apesar de participarem dos cultos, ouvirem os sermões,
terem sido batizados e participantes da Ceia
do Senhor, não possuem a fé, a graça divina
e a obra do Espírito Santo em seus corações.
Não estão unidos a Cristo, e Ele não está
nessas pessoas. Essas pessoas agem como
se vivessem, mas aos olhos de Deus, estão
mortas.
.
Este tipo de crente é representado na
ﬁgura dos ramos da videira que não produzem frutos. Esses ramos servem apenas
para serem cortados e queimados, pois
nada recebem da seiva do caule e não produzem resultado em troca do lugar que
ocupam na videira.
.
.
Pergunta:
Que frutos em sua vida te dão convicção
de que você está arraigado na videira
verdadeira?

[João 14.30-31] 7Mas, se vocêa permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e
isso lhes será concedido! 8Quando vocês
produzem muitos frutos, trazem grande
glória a meu Pai e demonstram que são
meus discípulos de verdade.
Em terceiro, esses versículos nos ensinam
que os frutos do Espírito são a única evidência satisfatória de alguém ser um verdadeiro
crente. O discípulo que “permanece" em
Cristo, assim como o ramo que permanece
na videira, produz muito fruto.
O Novo Testamento chama de fruto o
arrependimento para com Deus, a fé em
nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade de
vida e de conduta. Essas marcas caracterizam a pessoa que vive como genuíno ramo
da “videira verdadeira”. Se não tivermos
estas coisas, em vão confessamos que possuímos a graça divina e vida espiritual. Não
existe vida onde não há frutos
Pergunta:
Tem prazer maior para o discípulo do que
produzir frutos que trarão grande glória a
Deus? Como você pode aprofundar sua
comunhão com Cristo?

[Conclusão] Aprendamos a ser pacientes
nos dias de trevas, se realmente conhecemos a união vital com Cristo. Sempre lembremos a doutrina ensinada nessas passagens, para que não murmuremos e queixemos por causa das aﬂições. Nossas provações visam fazer nos o bem. Deus “nos
disciplina para aproveitamento, a ﬁm de
sermos participantes da sua santidade” (Hb
12.10). Fruto é algo que nosso Senhor deseja
ver em nós; por isso, se achar necessário,
utilizará a podadeira.
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