
INTRODUÇÃO

Este é o último estudo da nossa série especial sobre Jesus. Deixe as verdades que estão sendo ministradas inundarem 
seu coração e transformarem seu relacionamento com o Cristo Vivo. Envolva sua célula por meio de aplicações e desafios 
práticos. Crie momentos para que as pessoas possam compartilhar testemunhos. 

DESENVOLVIMENTO

Jesus disse: “Eu sou a videira verdadeira”. Na célula de hoje, vamos estudar as implicações dessa afirmação para cada um 
de nós.

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e 
todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. 
Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer 
na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. “Eu sou a videira; vocês são os ramos. 
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados 
ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o 
que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus 
discípulos.” João 15:1-8

Este texto tem como pano de fundo uma metáfora com pelos menos três personagens identificadas. Pergunte aos presentes: 
quais são os personagens da ilustração de Jesus?

A primeira é a videira, que representa Jesus. A segunda é o agricultor, que representa Deus Pai. A terceira são os ramos 
da videira, que representam a Igreja, os discípulos de Jesus. Posto isso, há importantes lições a serem extraídas desses 
versículos. São elas:

1. O ramo não pode produzir fruto por si mesmo

A videira, como os vegetais em geral, possui um tronco principal (caule), o qual tem suas terminações nas raízes e nos ramos. 
Por esse tronco, passam os nutrientes absorvidos do solo pelas raízes, os quais chegarão aos ramos, possibilitando que 
eles produzam os frutos. Os ramos da videira, então, dependem do tronco principal para produzir frutos. Semelhantemente, 
os discípulos de Jesus, para produzir os frutos da vida cristã, dependem de seu mestre. O que seriam esses frutos? Frutos 
é o que todos esperam de uma árvore. Pode-se dizer, então, que frutos é o que Deus Pai (o agricultor) espera ver na vida 
de seus filhos. Nesse sentido, Deus, em suma, espera de nós é que sejamos como Jesus e que levemos outros a também 
serem assim. Certamente, a vida de uma pessoa que está de acordo com esses propósitos tem uma beleza e prosperidade 
semelhantes às de uma videira cheia de uvas, manifestando a glória de Deus ao mundo. 

Todavia, para que haja esse sucesso, é necessário estar conectado ao Senhor e receber dele as condições para tanto. Isso 
fala de dependência, confiança e submissão; enfim, relacionamento. A palavra usada pelo próprio Jesus para expressar 
isso é “permanecer”. Ela tem como um de seus sentidos “ser sustentado, mantido, continuamente”. O discípulo de Jesus 
deve, ininterruptamente, buscar dele os nutrientes necessários para que seja frutífero. O ramo infrutífero é aquele que não 
está ligado à videira. Ele representa a humanidade perdida e ímpia, a qual não crê em Cristo, não está reconciliada com 
Deus Pai e, portanto, não pertence à família de Deus. A partir disso, conclui-se que todo discípulo de Cristo deveria produzir 
frutos, já que está conectado ao Senhor e recebe dele condições para isso.

• Você é um ramo que está conectado à videira? Ou está à parte dela?

• “Sem mim nada podeis fazer”. Você tem dependido de Jesus em sua vida diária?

2. O ramo que não produz fruto é cortado

Apesar da conclusão alcançada no item anterior, sabe-se que nem todos os discípulos de Cristo são frutíferos. Quais 
seriam as razões para isso? Duas delas podem ser destacadas. Primeira, a falta de dependência e de relacionamento do 
cristão para com o seu Senhor. Em alguns momentos de sua caminhada cristã, o discípulo pode tirar os olhos de Jesus 
e passar a confiar em si mesmo e a depender de suas próprias forças. Certamente, cedo ou tarde, o resultado disso será 
frustração e estafa. Paulo diz em Gálatas 5.25: “Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito”. Se pela obra do 
Espírito fomos regenerados, ou seja, nascemos de novo (cf. Jo 3.1-8), também pela obra do Espírito seremos santificados, 
ou seja, trilharemos em vitória a jornada da vida cristã. O dar frutos é pelo poder do Espírito! 

A segunda que pode ser destacada é a rebeldia. Quando não aceita a vontade de Deus para determinado aspecto de sua 
vida, o discípulo passa a ser infrutífero. Para tratar da ausência de frutos, Jesus diz que o agricultor, que é o Pai, corta o 
ramo. Quando a vida de um discípulo deixa de ser uma manifestação da presença de Deus no mundo, então é hora de corte, 
de disciplina. A Bíblia diz, em Hebreus 12.5-11: 

“Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos: “Meu filho, não despreze a disciplina 
do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem 
aceita como filho”. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina; Deus os trata como filhos. Pois, qual o 
filho que não é disciplinado por seu pai?

Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim 
ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos 
submeter-nos ao Pai dos espíritos, para assim vivermos!

Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina para o nosso 
bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim 
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de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.”

Deus corrige a quem faz parte de sua família. Ele disciplina a quem está conectado à videira, mas está infrutífero. Essa 
disciplina, conforme o texto acima, tem por objetivo fazer com que o filho de Deus produza fruto de justiça.

• Você já foi disciplinado pelo Senhor? Dê a algum dos presentes a oportunidade de compartilhar uma ocasião em que 
foi disciplinado por Deus.

• Você percebe a disciplina do Senhor atuando hoje em sua vida? 

3. O ramo que produz fruto é limpo

Existem ramos frutíferos. Há discípulos que permanecem em Cristo e, assim, manifestam sua glória. Entretanto, isso não 
os isenta de tratamento. O ramo que dá fruto é limpo, para que produza mais fruto ainda. O agricultor sabe que a videira, 
apesar de estar frutífera, pode produzir ainda mais. O Pai sabe que o discípulo tem o que ser aperfeiçoado de modo a dar 
mais fruto. Enquanto estivermos no processo de santificação, sempre haverá o que ser transformado e purificado para que 
sejamos mais parecidos com Jesus, manifestando, assim, a glória de Deus. O Pai tem um propósito muito claro e trabalha 
para sermos, a cada dia, mais semelhantes ao nosso irmão mais velho.

Peça para pessoas diferentes lerem os seguintes versículos: Romanos 5.3,4 / 2 Corintios 4.8-11 / Tiago 1.2-4

Posteriormente, peça para comentarem: o que estes versículos têm em comum? O que a palavra de Deus está nos ensinando 
sobre as tribulações?

Segundo a Bíblia, uma das maneiras que Deus usa para nos aperfeiçoar são as tribulações. O próprio Cristo, conforme 
Hebreus 5.8,9, foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu! Paulo diz o seguinte acerca dessas coisas: As tribulações nos 
levam ao amadurecimento espiritual. O nosso velho homem (a nossa natureza pecaminosa) é mortificado e a vida de Cristo 
pode se manifestar mais intensamente através de nós. 

• Você nota hoje em sua vida benefícios dos momentos de tribulação pelos quais passou? Dê a algum dos presentes a 
oportunidade de compartilhar algo sobre isso.

• Você percebe, hoje, o Senhor atuando em sua vida, no sentido de te limpar e purificar, através de uma tribulação?

CONCLUSÃO E DESAFIOS

A partir da lição de hoje, aprendemos sobre a importância de permanecermos em Cristo e, assim, darmos frutos. Lançamos, 
então, os seguintes desafios:

1. Aquele que não está em Cristo não dará frutos. Se houver alguém desconectado da videira, ou por não ter se convertido 
ou por estar desviado, hoje é uma boa oportunidade para se conectar;

2. Só é frutífero aquele que permanece em Cristo. Se houver alguém vivendo de maneira independente de Deus, hoje é 
uma boa oportunidade para uma avaliação e para uma tomada de decisão no sentido do arrependimento;

3. O ramo infrutífero é disciplinado por Deus. Se houver alguém nessa situação, tenha convicção de que o Pai disciplina 
aos filhos a quem ama. Permaneça nele; não se afaste;

4. O ramo frutífero é limpo para que dê mais fruto. Se houver alguém passando por tribulação, tenha a esperança de que 
“todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” (Rm 8.28). O fim dessa tribulação é te fazer mais 
parecido com Jesus. Persevere!

Faça apelos conforme os itens acima e ore por cada uma das pessoas conforme o caso apresentado. 

AVISOS 

CCM

A próxima turma do Descubra começará no dia 1 de junho. Fale sobre a importância do curso na reunião dessa semana e 
convide aqueles que não são batizados a participarem. Inscrições pelo site da Central. 

CENTRAL EM FESTA 

Dia 29 de junho, sábado, faremos uma grande festa para celebrar tudo o que Deus tem feito na Central. Será um dia de 
comunhão e muita alegria. Marque na sua agenda e prepare-se. Você é nosso convidado especial! 


