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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
ORE para que Deus levante anﬁtriões para os novos PGMs

E

Tempo de cantar
“É teu povo”
“Quão grande é o meu Deus”
“52 HCC - “Grandioso és tu”
“Senhor te quero”
“Poder do teu amor”
“Acredito”

Tempo da palavra

RAMOS FRUTÍFEROS
[João 15.1-6] 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.
4
Permaneçam 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.
Em Jesus, A VIDEIRA VERDADEIRA, está a
vida, unidade e fertilidade. Ele é a raiz que
sustenta, faz ﬂorescer e f rutiﬁcar a videira.
Sem ele não temos vida nem condição para
f rutiﬁcar. A união com Cristo é a base da
f rutiﬁcação.
É DEUS PAI quem planta e cultiva a videira. Primeiro, ele corta, arranca e lança fora
os ramos mortos, improdutivos. Deus cuida
da igreja com zelo extraordinário. Segundo,
ele poda, apara e limpa os ramos f rutíferos
(Hb 12.4-11). Deus quer f rutos que o gloriﬁquem.
O RAMO INFRUTÍFERO é o crente falso ou
aquele que nunca se converteu, apesar de
estar dentro da igreja (Jo 13.10; 1Jo 2.19). É
alguém como Judas Iscariotes, que apesar
de se beneﬁciar da companhia de Jesus e
da comunhão com os demais discípulos,
apesar de ter os seus pés lavados pelo Naza-

João 15.1-11

reno, jamais foi crente.
O RAMO FRUTÍFERO é o crente verdadeiro (v. 8); aquele que foi regenerado pelo
Espírito Santo e que está unido espiritualmente com Cristo (vs. 1-2). Ele já foi limpo
pela palavra do evangelho (v. 3), mas é constantemente podado para f rutiﬁcar ainda
mais (v.2)
Pergunta:
Se o sucesso da f rutiﬁcação é “permanecer em Cristo”, então, o que signiﬁca
f rutiﬁcar? Quais são os f rutos que se
espera dos ramos f rutíferos da videira
verdadeira? Quais são os f rutos de vida
que se espera obter do cristão?
[João 15.6-8] 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! 8Quando vocês produzem muitos
f rutos, trazem grande glória a meu Pai e
demonstram que são meus discípulos de
verdade.
Permanecer em Cristo signiﬁca que o
cristão foi limpo pelo evangelho de Jesus
Cristo, e vive de acordo com essa nova natureza evangélica. Desse modo, “permanecer
em Cristo signiﬁca agir de acordo com o
que já foi feito por nós e em em nós, através
do evangelho. A obra da santiﬁcação/poda/disciplina na vida do cristão e o imperativo
de Jesus para o agir cristão se fundamentam no que já foi feito pela palavra do evangelho na vida do cristão.
.
.

Antes de nos dar o mandamento de permanecer em Cristo, Jesus quis garantir que
entendêssemos como imperativos ou
mandamentos funcionam para discípulos
de verdade, ramos verdadeiros, que estão
na videira. Devemos ouvir as ordens de
Jesus, os mandamentos bíblicos ou os
imperativos bíblicos como algo que devemos fazer (que nos compete cumprir) e
devemos ouvi-los como algo que já foi feito
(que nos foi dado a capacidade ou a condição de cumprir) – eis a dinâmica: “meu Pai
poda vocês para que f rutiﬁquem ainda
mais, [porque] vocês já foram podados,
[então] permanecem em mim.”
.
.
Resumindo: “permanecer em Cristo”
signiﬁca tomar para si, com fé, a obra de
Cristo, viver a nova vida em Cristo, manter o
coração habitando na palavra de Cristo,
desf rutar e demonstrar o amor de Cristo e
congregar com o corpo de Cristo.
Pergunta:
De que forma permanecemos em
Cristo? E porque devemos permanecer
em Cristo?
[João 15.9-11] “Eu os amei como o Pai me
amou. Permaneçam no meu amor.
10
Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor,
assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele.
11
Eu lhes disse estas coisas para que
ﬁquem repletos da minha alegria. Sim, sua
alegria transbordará!
9

O equívoco mais comum é igualar f rutos
de vida ou vida f rutífera com sucesso exterior e ministerial. Por esses padrões
comuns (e carnais também!), religiosidade
aparente, f requência em programas e atividades, vocabulário próprio de crente ou de
cristão, dons espirituais, atos superﬁciais de
justiça, igreja grande, ministério popular,
programas de sucesso, prosperidade ﬁnanceira, saúde f ísica e coisas do gênero são
tidos como os f rutos que se espera colher
da vida dos cristão. O problema é que a

Bíblia, em lugar nenhum, iguala essas
coisas aos f rutos que, de fato, se espera dos
cristãos. Os f rutos de uma vida f rutífera,
segundo a Bíblia, são outros, são de natureza espiritual.
A raiz da f rutiﬁcação é nossa união com
Cristo e o processo da f rutiﬁcação é permanecer em Cristo e agir como nova criatura.
A primeira benção da vida f rutífera é
termos nossas orações respondidas para a
f rutiﬁcação. A segunda benção da vida
f rutífera é a glória de Deus na f rutiﬁcação.
A terceira benção da vida f rutífera é o amor
como motivação para f rutiﬁcar. A quarta
benção da vida f rutífera é a alegria transbordante na f rutiﬁcação.
É a isto que Jesus chama de vida abundante: vida cheia da alegria e do amor de
Jesus, vida vivida para a glória de Deus, vida
com todos os recursos necessários para
abençoar os outros em Cristo Jesus.
Pergunta:
Como o discipulado cristão se relaciona
com uma vida abundante?

[Conclusão] Duas verdades muito importantes para a nossa reﬂexão ﬁnal: PRIMEIRA, quem não f rutiﬁca é cortado fora da
videira para a condenação; SEGUNDA, os
que f rutiﬁcam são podados para que dêem
f ruto (Jo 15.2), ainda mais f ruto (Jo 15.2),
muito f ruto (Jo 15.5) e muitos f rutos (Jo 15.8)
– ou seja: falsos cristãos são cortados para a
condenação, e cristãos de verdade são
podados para crescer espiritualmente produzindo cada vez mais f rutos espirituais. A
vida cristã signiﬁca desenvolvimento e
crescimento espiritual. É pelo f ruto que se
identiﬁca o cristão.
O cristão, nascido de novo pelo evangelho
de Cristo [vida, morte, ressurreição de
Cristo – fé pessoal], vivendo na comunhão
fortalecedora da igreja da Cristo, regado
diariamente pela palavra de Cristo, orando
em nome de Cristo e vivendo pelo Espírito
de Cristo, “é como a árvore plantada à
margem do rio, que dá seu f ruto no tempo
certo. Suas folhas nunca murcham, e ele
prospera em tudo que faz.” (Salmos 1.1).
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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

Material produzido e distribuido gratuitamente pela
Segunda Igreja Batista em Goiânia
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