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A Videira Verdadeira (parte 1) 
 
João 15:1-11 
 
Introdução: neste estudo e no próximo, veremos a partir de uma figura 
estabelecida por Jesus, o que devemos encontrar neste Corpo Vivo chamado 
Igreja. Deus sonhou com um lindo projeto, e tem realizado o seu sonho, 
alcançando seres humanos com a salvação proporcionada pelo sacrifício de Cristo 
no Calvário. Por isso, é muito importante compreendermos os passos seguintes 
após a salvação que alcançamos por intermédio de Jesus. 
 
Tudo começa na declaração do Senhor nos versos 1 e 5. Ele afirma: “Eu sou a 
videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor... Eu sou a videira e vós os ramos”. 
Ele usa a figura da videira para se referir a si mesmo, afirma que o Pai é o 
agricultor que cuida da videira e se refere a nós como os ramos. 
 
Nossa reflexão inicia-se com as afirmações de Jesus: Eu sou, o Pai é, vós sois. O 
que conta é o que somos e não o que temos. O ser vem em primeiro lugar. Temos 
que entender qual o papel de cada um nessa relação. O ser vem antes de fazer, 
eu faço porque sou, eu não sou porque faço. Compreenda que a perspectiva é 
orgânica, não é mecânica. 
 
Jesus diz que os ramos que permanecem nele produzem fruto. Isto é mais do que 
uma obrigação, mas um caminho natural para aquele que permanece, que se 
relaciona com o Senhor. Lembre-se que Ele é a videira, e o Pai é o agricultor, ou 
seja, aquele que cuida da videira. Se estivermos ligados a Cristo, também 
receberemos os cuidados do Pai. 
 
Portanto, dar fruto não é uma condição mecânica, é muito mais que treinamento, 
dar fruto é condição orgânica. Deus não quer que nos tornemos máquinas, isto é 
impessoal, e com o tempo gera desgaste e desistência. Esta é a razão pela qual a 
figura que Jesus escolheu – para mostrar o que é igreja – é orgânica e não 
mecânica. Ele é videira, Ele não é trator.  
 
Desse modo, compreendemos que o relacionamento é orgânico e não mecânico, 
e se assim for, a videira estabelecerá: 
 
Cuidado – no verso 2, Jesus afirma: “Todo ramo que, estando em mim, não der 
fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda”. 
Esta afirmação mostra o cuidado dispensado àqueles que estão ligado à videira. 
Jesus é a videira, e todos os que nele estão recebem os cuidados do agricultor, 
isto é, do Pai Celestial. 
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O zelo de Deus com a videira visa nos manter limpos, distantes do pecado. Nós 
somos os ramos, temos um papel importante na videira, pois os frutos surgem a 
partir das nossas vidas. O texto também diz que Deus nos poda, cuida do nosso 
bem-estar, a fim de desenvolvermos a nossa vida, e nos fazer produtivos. 
Portanto, se estamos ligados à videira, um dos benefícios que podemos desfrutar 
é o cuidado do Pai Celestial 
 
Proteção – existem muitas coisas nesta vida que procuram roubar o nosso 
potencial de frutificação. Assim como uma videira pode ser atacada por pragas 
que comprometem a produção de frutos, do mesmo modo, são muitas as pragas 
emocionais que tentam inibir a produção de frutos por meio das nossas vidas. 
 
É uma das funções do agricultor proteger a videira. Ele preserva a videira das aves 
do céu que querem comer os frutos quando brotam. Ele preserva a videira das 
pragas, e faz tudo isso sem agrotóxico, seus métodos não têm contraindicação, 
não são nocivos à saúde dos ramos 
 
Unidade – no verso 5, Jesus apresenta algo de fundamental importância para o 
funcionamento orgânico da videira: “Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem 
permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis 
fazer”. 
 
Ainda que a videira seja formada por muitos ramos, só existe uma videira. Isso 
mostra que, fora de Cristo Jesus, tudo é falso. Temos a mesma base, temos o 
mesmo Salvador, somos servos do mesmo Senhor. Podemos ser muitos, mas a 
videira promove a nossa unidade, e, quando realizamos, quando produzimos em 
unidade, provamos da maior satisfação que a videira pode nos dar. 
 
 


