PERMANECENDO NA VIDEIRA
TEXTO: João 15:1-5
1 "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor.
2 Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e todo que dá fruto ele poda,
para que dê mais fruto ainda.
3 Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado.
4 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.
5 "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.
INTRODUÇÃO:
• É interessante Jesus ter usado o exemplo da videira, pois a madeira da videira é
totalmente inútil; para nada serve senão para sustentar as uvas.
• Não serve para fazer moveis, não presta para esculturas etc.
1. TENDO A CONSCIÊNCIA DE QUE É APENAS RAMOS.
• Quando Jesus chamou seus discípulos de ramos, ele demonstrou suas inabilidade
para produzir frutos por si mesmos.
• Qualquer ramo separado da videira morre! Pois não está ligado a seiva.
• Os ramos e a videira formam uma UNIDADE.
• Não há videira sem os ramos e vice versa.
• Assim também os cristãos são conhecidos por causa de Cristo e Cristo através dos
cristãos.
• O cristão precisa reconhecer sua fraqueza, sua impossibilidade de viver sem Cristo.
“Sem mim nada podeis fazer”.

2. CRISTO ESTÁ EM NÓS.
• A religião sempre pensa em Deus em termos de separação.
• Deus é Deus “lá longe” que mora no templo; é o Deus, bem distante.
• Oramos a fim de conseguir a ajuda dele.
• Convidamos ele para vir.
• Invocamos a sua presença.
• Porém, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e habita nos corações de todos os que
nele crêem, através do Espírito Santo.
• Cristo precisa estar no cristão e o cristão precisa estar em Cristo assim como a: Água
e o Chá.
CONCLUSÃO
• O crente foi salvo para frutificar.
• A maior prova de que Cristo habita em você são os frutos.
• Esses frutos não se compram, não se roubam, não se ganham de graça; precisa-se
trabalhar para obtê-los.

Lembre-se:
I Coríntios 2:9-16
“Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem
penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Porque Deus no-las revelou pelo seu Espírito; pois o Espírito esquadrinha todas as
coisas, mesmos as profundezas de Deus. Pois, qual dos homens entende as coisas do
homem, senão o espírito do homem que nele está? assim também as coisas de Deus,
ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o
espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos
as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus; as quais também falamos, não
com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo
Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura; e não pode
entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne
bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois, quem jamais conheceu a mente
do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.”

