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A Videira Verdadeira (parte 2) 
 
João 15:1-11 
 
Introdução: na primeira parte desse estudo, vimos que a figura utilizada por Jesus 
para nos dar a ideia do que de fato deve ser a sua Igreja, mostra que a nossa 
relação com Ele e com aqueles que fazem parte do Corpo Vivo de Cristo, deve ser 
orgânica, jamais mecânica. Ele é a videira, o Pai o agricultor, e nós somos os 
ramos, os canais de frutificação. 
 
Vimos que os que estão ligados a Cristo, os que fazem parte da videira, veem 
manifestados neles três aspectos: recebem os cuidados do agricultor, são 
protegidos das pragas e vivem em unidade. Neste estudo, veremos mais quatro 
pontos dessa reflexão: 
 
Resultado – veja o que Jesus revela no versículo 8: “Nisto é glorificado meu Pai, 
em que deis muito fruto; e assim vos tornareis meus discípulos”. O Mestre está 
afirmando que a vida dos que estão ligados à videira torna-se produtiva. Ou seja, 
quem está ligado à videira produz resultado. Não se vive por um resultado, mas 
estar na videira faz com que a vida produza resultado.  
 
Não se trata de imposição, de opressão para se buscar o resultado, mas algo que 
surge naturalmente, assim como os frutos surgem nos ramos da videira quando 
ela é bem tratada e adubada. O cuidado do Pai Celestial proporciona isso. Por 
isso, Ele é glorificado com os muitos frutos produzidos pelos ramos. Por outro 
lado, o que é produzido fora da videira – sem a dependência de Jesus e os 
cuidados do Pai – não resulta em glória ao agricultor, o Deus Todo-poderoso. 
 
Dependência – no verso 4, Jesus ensina: “permanecei em mim, e eu permanecerei 
em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer 
na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim”. Jesus 
deixa claro que não existe espaço na videira verdadeira para projetos individuais, 
se é individual, não é da videira.  
 
Permanecer em Jesus é viver na dependência do Senhor, é consultá-lo a fim de 
saber qual a direção a ser tomada. Certamente, não é tão fácil viver assim, mas 
este é o caminho que devemos trilhar. Não há escolha, se quisermos, de fato, 
produzir algo que seja para Deus, teremos que nos render à verdade, tudo terá 
que ser produzido por intermédio da videira. 
 
Compromisso – no verso 7, Jesus diz: “Se permanecerdes em mim, e as minhas 
palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito”. Aqui 
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encontramos uma promessa tremenda. Ela está estribada num compromisso que 
se estabelece em duas vias: eu me comprometo com Ele e Ele se compromete 
comigo. Se eu assumo o compromisso de permanecer, recebo da parte de Deus 
o privilégio de ser ouvido por Ele. Portanto, por estarmos ligados à videira, jamais 
nos esqueçamos que Deus tem compromisso com os que tem compromisso com 
Ele. 
 
Prazer – no verso 11, o Senhor acrescenta: “Tenho-vos dito estas coisas para que 
o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo”. Na videira está a nossa 
alegria, a vida em comunidade deve produzir gozo, não pode produzir tristeza. 
Nós não somos máquinas, nós somos ramos frutíferos, cujo resultado é 
consequência de um relacionamento com Cristo e com os irmãos. É desse modo 
que flui a seiva da vida. 
 
Jesus mostra nesse versículo que a vida com Deus, além de ser produtiva, oferece 
a recompensa do prazer. Ao mesmo tempo em que somos servos de Deus, somos 
também filhos de Deus. O prazer de viver em família, de vivermos em unidade, 
de produzirmos frutos, deve estar presente. Mesmo tendo que enfrentar 
adversidades, temos a promessa do Filho de Deus, a Videira Verdadeira, de que 
a nossa alegria será completa. 
 


