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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo 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 oportu-
nidade de compartilhar o Evange-
lho

ORE pela multiplicação do PGM do 
Setor Sudoeste

Tempo de cantar
 224 HCC - “Vós, criaturas de Deus Pai” 

60 HCC - “Aleluia! Gratos hinos entoai!”

“Alegrei-me”

 “Faz chover”

“Manancial” 

395 HCC - “Quero estar ao pé da cruz”

“Eu me rendo”

https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZcC9vA6cegxp8iOLw?e=ZBNhHH
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZcAgK2AzJf5xZXlzQ?e=FH7mTs
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZZ-uiq8Fv7_pz6DTA?e=5WsRns
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZZ_JGtGwmZ3-3hGSg?e=6rkCdQ
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZcBC4W6DG7faxrzoQ?e=eQAdmp
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZZ1bJ8r1ykLCV9m5w?e=5EbIl7
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWvgZZ0bJWW0DyrbOk5oQ?e=DJdvRr


A VIDA NA VIDEIRA
[João 15. 01-03] 1“Eu sou a videira verdadei-
ra, e meu Pai é o lavrador. 2Todo ramo que, 
estando em mim, não dá fruto, ele corta. 
Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que 
produza ainda mais. 3Vocês já foram limpos 
pela mensagem que eu lhes dei. 

Em grego, o verbo podar (v. 2) é o mesmo 
verbo para limpar (kathairei). É tanto que o 
adjetivo limpos (v.3 - “vocês já foram 
limpos”) tem a mesma raiz grega do verbo 
podar ou limpar (katharoi). Em outras pala-
vras, é mais claro no original grego do que 
no português que Jesus está fazendo um 
jogo de palavras. O Pai poda, isto é, limpa 
(kathairei), os ramos para torná-los mais 
adequados para a produção de ainda mais 
frutos (v. 2). Mas lembrem-se (v. 3): “Vocês já 
foram limpos (katharoi) pela mensagem 
que eu lhes dei”. Vocês já foram limpos/po-
dados, já estão adequados, equipados (v. 3); 
mas podem melhorar, por isso continuam 
sendo podados (kathairei), limpos (v. 2).”

Mas qual é o ponto de Jesus em dizer que 
os discípulos já estavam limpos, totalmente 
limpos (Jo 13.10), já estavam podados e 
plenamente adequados, NO ENTANTO, 
deveriam ser lavados/podados de novo e de 
novo? Qual é o ponto de dizer que se 
alguém rejeita ser lavado/podado, tal pessoa 
não tem comunhão com Cristo, não está 
unida a Cristo? Jesus estava deixando claro 
que a pronta aceitação de ser lavado/poda-
do (disciplina, santificação) é o sinal de que 
a pessoa já está lavada/podada (justificada).

O que é ser podado? O que é ser lavado? A 
melhor exposição desta obra de poda, lava-
gem ou disciplina do Pai está, provavelmen-
te, em Hebreus 12.4-13. No contexto de 
Hebreus 12, a disciplina estava acontecendo 
por meio da perseguição por parte de per-
versos (Hb 12.4). E aqui em João 15.20, Jesus 
disse: “Vocês se lembram do que eu lhes 
disse: ‘O escravo não é maior que o seu 
senhor? Uma vez que eles me perseguiram, 
também os perseguirão.” A poda seria pela 
perseguição.

Mas a perseguição não é a única maneira 
pela qual o Pai corta e poda e limpa os 
ramos verdadeiros da videira. E o que Jesus 
quer que vejamos é que nossa união com 
ele não será isolada das piores experiências 
externas desta vida. Antes, nossa união com 
Cristo será influenciada por essas experiên-
cias. A vida cristã não é para ser vivida em 

uma redoma que nos resguarda das aflições 
deste mundo – de fato, no mundo nós tere-
mos aflições (Jo 16.33).

Você não pode deixar de observar a dinâ-
mica da vida na videira: a nossa experiência 
de união com Cristo (nossa permanência na 
videira) é alimentada, intensificada e 
animada por experiências externas contro-
ladas pela boa mão da soberana providên-
cia do Pai. Existem grandes operações inter-
nas (experiências íntimas) em nossa união 
com Cristo por parte do Espírito Santo, do 
próprio Cristo e também do Pai em nós; mas 
aqui em João 15 o foco está no elemento 
externo dessa união. O viticultor (Deus Pai) 
não é a seiva nem a videira, mas seu traba-
lho de podar, cortar e cuidar tem uma influ-
ência profunda em nossa experiência com a 
seiva e a videira (Cristo).                                                                          

 .
Pergunta:
Você consegue distinguir o trabalho de 
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito no 
trabalho de nos tornar plenamente ade-
quados? Saber disso tem valor prático 
para vida cristã?

[João 15. 04-05] 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 per-
maneçam 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.   

Os frutos são produzidos pela poda, e a 
poda é feita pela Palavra de Deus. A palavra 
do evangelho é que limpa para a vida 
eterna; e é essa mesma palavra ou mensa-
gem que limpa e poda para a santificação, 
sem a qual ninguém verá o Senhor (Hb 
12.14). A fé do crente nasceu de ele ouvir a 
palavra. O cristão verdadeiro foi salvo por 
crer na palavra. Foi a palavra da verdade que 
gerou vida no verdadeiro discípulo. Os cris-
tãos, portanto, são revividos, nutridos e 
podados pela palavra de Cristo.

O viticultor tem uma faca ou tesoura de 
poda. Mas, o que exatamente é essa faca? 
Em última análise, não são as aflições em si 
que são a faca de poda, a palavra de Deus 
que é a faca. Hebreus 4.12: 

Tempo da palavra

João 15 : 1-8 



“Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. 
É mais cortante que qualquer espada de 
dois gumes, penetrando entre a alma e o 
espírito, entre a junta e a medula, e trazendo 
à luz até os pensamentos e desejos mais 
íntimos.” Deus corta fora ramos mortos e 
poda ramos vivos para a frutificação pela 
lâmina da palavra.

O Pai é o viticultor, ele é disciplinador. Ele 
tem a lâmina da palavra em sua mão para 
nos podar. Mas o Pai é também aquele que, 
em soberana, e tantas vezes amarga, provi-
dência, traz as provações, os problemas que 
nos perfuram fundo. No entanto, é a palavra 
o verdadeiro instrumento cortante, porque 
quando vem a provação e reagimos mal, a 
palavra nos convence, traz-nos de volta ao 
trilho da fé. A palavra poda nosso desrespei-
to pelos propósitos de Deus. A palavra poda 
nosso orgulho e nossa hostilidade. A palavra 
poda nossa raiva. A Palavra poda nossos 
questionamentos e nos acusa, consola e 
conforta. As provações, de fato, são o cabo 
da faca. A lâmina é a palavra de Deus. O Pai 
traz a provação e a lâmina é a palavra de 
Deus. A palavra de Deus é a faca, a espada 
de dois gumes

Pergunta:
Em suas palavras o que é santificação? 
Como um filho de Deus deve proceder ao 
ser santificado?

[João 15. 06-08] 8Quem não permanece 
em mim é jogado fora, como ramo impres-
tável, e seca. 7Mas, se vocês permanecerem 
em mim e minhas palavras permanecer 
em vocês, pedirão o que quiserem, e isso 
lhes será concedido! 8Quando vocês produ-
zem muitos frutos, trazem grande glória a 
meu Pai e demonstram que são meus 
discípulos de verdade. 

O Pai não está perdendo tempo quando 
ele poda e disciplina você (e a mim). Se o Pai 
não te podar, você não está limpo. Você não 
é discípulo. Discípulos de verdade se sub-
metem à poda do Pai com o fim de que 
frutifiquem ainda mais para a glória do Pai.”

De fato, João 15.8: “Quando vocês produ-
zem muitos frutos, trazem grande glória a 
meu Pai e demonstram que são meus discí-
pulos de verdade.” O Pai nunca perde 
tempo com a poda diária na vida de seus 
discípulos. Ele os está salvando, santifican-
do, satisfazendo e, assim, mantendo-os 
frutíferos de múltiplas maneiras que, no 
final, comprovarão que são reais e que 
trarão grande glória a seu nome.

Portanto, não resmungue da obra do 
viticultor em sua vida. Prove que você é um 

verdadeiro discípulo, que você é um verda-
deiro crente, que você é um verdadeiro 
ramo da videira, submetendo-se à poda e à 
limpeza.

Paulo escreveu sobre essas podas neces-
sárias na vida dos que já foram podados por 
Deus em 1Coríntios 5.7: “Livrem-se do 
fermento velho, para que sejam massa nova, 
sem fermento, o que de fato são. Cristo, 
nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado.” 
Noutra carta, o mesmo apóstolo escreveu, 
Filipenses 3.12: “Não estou dizendo que já 
obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. 
Mas prossigo a fim de conquistar essa per-
feição para a qual Cristo Jesus me conquis-
tou.” A poda é necessária para a corrida da 
fé.

Assim, os que foram podados para a salva-
ção, o viticultor continua podando para a 
frutificação e a glória do Pai (Jo 15.1-3, 8): “Eu 
sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavra-
dor. Todo ramo que, estando em mim, não 
dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, 
ele poda, para que produza ainda mais. 
Vocês já foram limpos pela mensagem que 
eu lhes dei. […] Quando vocês produzem 
muitos frutos, trazem grande glória a meu 
Pai e demonstram que são meus discípulos 
de verdade.”

Pergunta:
O efeito da poda (que é a santificação) é 
frutos, muitos frutos. O discípulo verda-
deiro é reconhecido por isso. Como esses 
frutos refletem em nossa missão de 
tornar Cristo conhecido entre as nações? 
Você tem convicção de que está ligado a 
videira verdadeira? O que te dá essa con-
vicção?

[Conclusão] A vida começa e está na videi-
ra (Cristo). A vida plena é fruto da união com 
Cristo pela fé. Não há outra vida. Fora de 
Cristo não há vida. Nele nós vivemos, nos 
movemos e existimos (At 17.28). Fora dele 
nós secamos e queimamos, para sempre 
em tormentos infernais. 
Deus poda, Ele disciplina, Ele limpa os que 
ama e estão dando frutos – para que frutifi-
quem ainda mais para a glória de seu nome. 
Os que foram limpos para a salvação se sub-
metem com fé às podas de limpeza recor-
rentes de Deus. Essa atitude dá provas de 
uma fé salvífica, genuína, fé verdadeira. 
A poda de Deus não é sinal de juízo, mas e 
graça. A disciplina de Deus não é maldição, 
mas benção para a nossa frutificação. Saber 
disso guardará você de se decepcionar com 
Deus. A poda de Deus tem uma influência 
profunda (revigorante, revitalizado) em 
nosso relacionamento com Cristo.



Saiba Mais:
ParticipeApoio ao roteiro
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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

https://www.youtube.com/PrLeandroBPeixoto
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