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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
“Santo é o Senhor”
“A tua vontade”
473 HCC - “Segundo a vontade de Deus”
“Eterno Deus”
“Nas mãos do oleiro”
478 HCC- “Tua voz escuto a convocar-me”

Tempo da palavra

A OBRA DO VITICULTOR
[João 15.1-3] 1Eu sou a videira verdadeira, e
meu Pai é o lavrador. 2Todo ramo que,
estando em mim, não dá f ruto, ele corta.
Todo ramo que dá f ruto, ele poda, para que
produza ainda mais. 3Vocês já foram
limpos pela mensagem que eu lhes dei.
O trabalho do lavrador é cuidar da videira,
a ﬁm de que seus ramos produzam muitos
f rutos. Para isso, o agricultor levanta, limpa
e poda os ramos. O agricultor poda os
ramos de duas maneiras: a primeira é limpando e podando os ramos para que sejam
renovados; a segunda, é removendo os
ramos secos e sem vida para lançá-los fora e
queimá-los.
O propósito de uma videira não é produzir
madeira nobre, lenha ou sombra, como
algumas outras árvores. Tampouco a videira é uma planta ornamental. O único propósito da videira é produzir f rutos. William
Hendriksen diz que esses f rutos são os bons
motivos, desejos, disposições (virtudes espirituais), palavras, obras – tudo isso com
origem na fé, em harmonia com a lei de
Deus e feito para a sua glória.
O propósito de Jesus aqui é mostrar que o
Pai esta trabalhando na vida dos discípulos,
que permanecem em Cristo, a ﬁm de que
produzam muitos f rutos. Os discípulos são
os ramos, e a ﬁnalidade dos ramos que permanecem ligados a Cristo é produzir f rutos.
Se eles não permanecem em Cristo, não
fazem parte da videira, da família, da igreja,
do rebanho; secam e são lançados no fogo
e queimados. Deus, como viticultor, espera
de nós f rutos.
A metáfora de Jesus traz o importante
propósito da disciplina na vida do cristão. A
disciplina tem por objetivo levantar o caído
a ﬁm de que ele f rutiﬁque para a glória de
Deus. Embora seja um ato doloroso, é
também, e sobretudo, um ato de amor. A
disciplina não é agradável nem para o ﬁlho
nem para o Pai, mas é a demonstração de
um amor responsável. Ela é o método de
Deus para tirar o caído da esterilidade. As
Escrituras dizem que Deus toma a iniciativa
de corrigir os ﬁlhos que se desviam, assim
como o viticultor toma as medidas necessá-
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rias para corrigir um galho desviado (Hb
12.5,6). Mostram, ainda, que o projeto de
Deus na disciplina não é provocar dor, mas
produzir f ruto. A disciplina não precisa ser
contínua. Tão logo o galho deixa de se
arrastar pelo chão, tão logo o crente se arrepende, a disciplina cessa. Deus não espera
que você procure a disciplina. Ele quer que
você saia dela (Hb 12.11). A Palavra de Deus
é decisiva em declarar que, sem disciplina
não somos ﬁlhos, mas bastardos. Deus
sempre disciplina aqueles que não produzem f ruto. Assim, você troca o cesto vazio
por cachos suculentos de uva (Hb 12.8).
Pergunta:
É claro para você que Deus nos limpa
constantemente por meio da disciplina?
[João 15.4-7] 4Permaneçam em mim, e eu
permanecerei em vocês. Pois, assim como
um ramo não pode produzir f ruto se não
estiver na videira, vocês também não
poderão produzir f rutos 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 f ruto. Pois,
sem mim, vocês não podem fazer coisa
alguma. 6Quem não permanece em mim é
jogado fora, como um ramo imprestável, e
seca. Esses ramos são ajuntados num
monte para serem queimados. 7Mas, se
vocês permanecerem em mim e minhas
palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido!
Permanecer em Cristo é um imperativo, e
não uma opção. Deus está mais interessado
em nossa vida do que em nosso trabalho.
Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Ele quer você
mais do que suas obras. Permanecer não
equivale a quanto você conhece de teologia, mas a quanto você tem sede de Deus.
Ao permanecer, você busca, anseia, aguarda, ama, ouve e responde a Jesus. Permanecer signiﬁca ter mais de Jesus em sua
vida, mais dele em suas atividades, seus
pensamentos e desejos.
.

Permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Jesus disse: “um ramo não pode
produzir frutos se não estiver na videira,
vocês também não poderão produzir frutos
a menos que permaneçam em mim.” Fora
da videira, o ramo é estéril e inútil. Contudo,
quando o ramo está ligado à videira, sendo
podado na hora certa, ele produz muito
fruto. Mas levanta-se aqui uma questão:
Qual a natureza desse fruto? Obediência,
novos convertidos, amor, caráter cristão? O
propósito dos ramos é produzir muito fruto,
porém o contexto nos mostra que esse fruto
é consequência da oração, em nome de
Jesus, e é para a glória do Pai. D.A. Carson
diz que o fruto da metáfora da videira representa tudo o que é produto de oração efetiva em nome de Jesus, incluindo a obediência aos mandamentos, a experiência da
alegria, a paz, o amor de uns pelos outros e
o testemunho diante do mundo. Esse fruto
não é nada menos que o resultado da perseverante dependência que o ramo tem da
videira. Como ensina William Hendriksen:
“Esperar que o homem frutiﬁque sem que
permaneça em Cristo é ainda mais estulto
do que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas.”
.
Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Se um ramo não permanece na videira,
esse ramo não tem vida; é lançado fora,
jogado na fornalha e se queima. Jesus
advertiu que, se uma videira deixasse de
produzir fruto, sua madeira só serviria para
ser lançada no fogo (Ez 15.18). O fogo simboliza julgamento e atesta a inutilidade daquilo que ele consome. William Hendriksen
destaca os cinco elementos de punição para
o homem que não está ligado a Cristo. Esses
cinco elementos de punição são: 1. Ele é
lançado fora como um ramo; 2. Ele seca.
Embora essa pessoa possa ter uma vida prolongada, ela não tem paz nem alegria; 3.
Seus ramos são apanhados; 4. Ele é lançado
no fogo; 5. Ele é queimado.
.
Permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. A oração
eﬁcaz é fruto de um relacionamento profundo com Jesus. Ele foi claro: "Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem,
e isso lhes será concedido!.” Quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso

comportamento e nos transformam em
praticantes de seus mandamentos, preenchendo e formatando todo o nosso pensar,
falar e agir, então estaremos verdadeiramente orando “em nome de Jesus” e, então,
temos a promessa ilimitada de sermos
atendidos.
.
Pergunta:
Você está permanecendo em Cristo por
meio de fé viva? Como você pode cultivar
uma vida mais profunda na videira?
[João 14.30-31] 8Quando vocês produzem
muitos frutos, trazem grande glória a meu
Pai e demonstram que são meus discípulos
de verdade.
Permanecer em Cristo é a evidência de
que somos discípulos de Cristo. Jesus disse:
"Quando vocês produzem muitos frutos,
trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade.”
Uma vida frutífera é a melhor evidência
para o nosso coração de que somos realmente discípulos de Cristo.
Jesus disse que se conhece a árvore pelo
fruto. A vitalidade da videira, Jesus Cristo, é
enfeitada nesse versículo. Essa videira permite àqueles que nela permanecem produzir não só frutos, mas muitos frutos. Certa
vez, Jesus estava vindo para Jerusalém e
teve fome. Olhou para uma ﬁgueira e viu
muitas folhas. Foi procurar fruto e não
achou. Aquela ﬁgueira anunciava fruto, mas
não tinha fruto. Então, Jesus a fez secar. A
árvore nunca mais produziu fruto. Fruto é o
que o Senhor espera de nós, e não folhas.
Ele não se contenta com aparência; ele quer
fruto.
Pergunta:
O discípulo de Jesus se evidencia por sua
piedade, santidade, amor por seus
irmãos e pelos perdidos. Sua história com
Cristo dá testemunho de ser um discípulo? Você chegou ao ponto de dar frutos,
muitos frutos?

[Conclusão] O propósito de Deus não é
que você faça mais por ele, mas que você
escolha estar mais com ele. “Permanecer"
signiﬁca “ligar-se intimamente”.

Saiba Mais:
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Participe
PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h
62 98158-7076 | Arthur Guilarde
PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h
62 99421-8036 | Johnatas Sousa
PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h
62 99695-7495 | Hubner Ramos
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César
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