AS EXPECTATIVAS
TEXTO: João 15:1-17
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.
6 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.
7 Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem, e lhes será concedido.
8 Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus
discípulos.
9 "Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor.
10 Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim
como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço.
11 Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria
de vocês seja completa.
12 O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
13 Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
14 Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno.
15 Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez
disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei
conhecido.
16 Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que
permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.
17 Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros".
INTRODUÇÃO:
 Vivemos dias de expectativas.
 Sejam elas políticas, sociais, familiares e muitas outras.
 Sempre esperamos algo das situações e das pessoas.
 E com certeza as pessoas sempre esperam algo de nós.
 Jesus também tem expectativas a nosso respeito, reveladas neste capítulo:
JESUS ESPERA...
1. QUE PERMANEÇAMOS FIÉIS A ELE
 7 Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem, e lhes será concedido.
 A fidelidade a Jesus nos torna as pessoas mais felizes/ricas do mundo.
 Se nós formos fiéis, nossas orações serão respondidas, nossos anseios serão
supridos.

 A fidelidade a Jesus abre caminho para o cumprimento de todas as promessas de
Deus em nossa vida.
 “Nós temos que crer que Deus nos escolheu para uma vida abundante e não para
uma vida de derrota”.
 A maior tristeza da vida de uma pessoa é ver seus sonhos sendo desfeitos, ao passo
que a maior alegria é contemplar a realização dos seus sonhos.
 Sejamos fiéis e experimentaremos Deus movendo-se para realizar nossos sonhos.
V. 16c: "A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai Ele vos
conceda".
2. QUE NOS AMEMOS UNS AOS OUTROS ASSIM COMO ELE NOS AMOU
 12 O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
 17 Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros".
 É impossível sermos discípulos de Jesus e nutrirmos raiva, mágoa ou indiferença
contra qualquer pessoa.
 O amor de Deus é diferente, ele não depende de reciprocidade, não depende de
elogios, ele é imparcial e é parte da essência daqueles que são discípulos de Jesus.
 A igreja de Deus não vive reagindo ao desamor, ela vive amando para transformar
os egoístas, sofredores e inimigos em apaixonados amigos de Deus.
 Nós temos um desafio gigante pela frente: amar a todos assim como Jesus nos
amou.
 Se nós amarmos o nosso próximo, o mundo e a Igreja ficarão melhores.
 Amemo-nos!
3. QUE NOS RELACIONEMOS COM ELE EM PROFUNDIDADE
 15 Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em
vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes
tornei conhecido.
 No nosso relacionamento com Deus não pode haver segredos.
 Jesus mostra neste versículo que não escondeu nada, e isto mostra que seu desejo
é ser nosso amigo, um grande amigo que não abre mão de nos abençoar com tudo
o que Ele tem.
 Contudo, só é possível desfrutar dessa bênção, se estivermos dispostos a obedecêlo em tudo.
 A intimidade com Jesus tem um preço: a obediência. Jo 15.14: “Vocês serão meus
amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno”.
4. QUE FRUTIFIQUEMOS
 16 Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que
permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.
 Deus fez um grande investimento em cada pessoa que é chamada para o evangelho,
de modo que Ele não abre mão de uma resposta positiva.
 V. 5: “...se permanecer em mim...”. A frutificação é algo natural.
 Ninguém planta uma videira esperando colher sombra, ou para colher folhas, mas
esperam-se uvas.

 Do mesmo modo Deus, ao nos salvar, nos incluiu no seu Reino, ou seja, na sua
Igreja e espera que nós venhamos reproduzir, gerando outras vidas para Deus,
multiplicando assim o número dos seus discípulos.
 Todo cristão é um discípulo de Jesus e, como tal, deve se reproduzir.
 Se por alguma razão nós não estivermos frutificando, devemos aceitar o tratamento
de Deus.
 Não vamos aceitar uma vida de esterilidade; vamos declarar pela fé que somos
discípulos frutíferos.
CONCLUSÃO
 Aprendemos que podemos alegrar o coração de Jesus e receber alegria completa,
v. 11. Aprendemos que frutificar faz parte da nossa natureza,
 Amar é um mandamento,
 Ser fiel é o caminho mais curto para o sucesso e,
 Intimidade, é a porta do conhecimento da vontade de Deus.
 Jesus espera que sejamos os discípulos desejados por Ele!
 E nós? ...esperamos ser os discípulos que Jesus sonha que sejamos?

