ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO II: CUIDADO
AS SETE AUTOAFIRMAÇÕES DE JESUS: “EU SOU VIDEIRA VERDADEIRA”
“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 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 dará muito fruto; pois sem mim vocês não
podem fazer coisa alguma.” João 14. 1-5
A VIDEIRA VERDADEIRA
Chegamos ao final de nossa série de mensagens. Fechamos hoje com a afirmação de que ele é a Videira Verdadeira.
Neste capítulo por dez vezes o verbo permanecer aparece. Repetição é uma das marcas da interpretação bíblica.
Ou seja, se há uma palavra repetida algumas vezes, devemos dar uma atenção especial a isso. Agora, imagina uma
palavra que se repete dez vezes nos dez primeiros versículos de um capitulo? Quando lemos este capitulo, nos
deparamos com o fato dos ramos que são queimados ou podados, com a importância do frutificar. Por isso, há um
chamado urgente neste texto para que permaneçamos em Jesus. Muitos crentes não permanecem em Jesus e
consequentemente não desfrutam de uma vida plena. Ficar desligado da videira é deixar de dar frutos e de usufruir
da presença de Jesus em suas vidas.
SEM PERMANÊNCIA NÃO HÁ FRUTO
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 espera que sejamos como Jesus
e que levemos outros a também serem assim. 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. Para isso, precisamos de três coisas necessárias para permanecer: dependência, confiança e submissão. É
desta forma que seremos sustentados e mantidos continuamente.
A NECESSIDADE DA PODA
Quatro são as maneiras usadas pelo viticultor para poda: primeiro ele remove os brotos mortos e prestes a morrer;
segundo, ele garante que o sol chegue aos galhos cheios de frutos; terceiro, corta a folhagem exagerada que
impede a produção de frutos; por último, ele corta os brotos desnecessários, independentemente do quanto
pareçam viçosos. Deus, como viticultor, segue o mesmo processo em nossa vida: Ele corta partes da nossa vida que
roubam a nossa vitalidade e nos impede de frutificar. O Viticultor procura tanto a quantidade quanto a qualidade.
Assim, também o discípulo frutífero não está isento de tratamento. 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. É
uma “obsessão” do Pai sermos, a cada dia, mais semelhantes ao nosso irmão mais velho. 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. Em tudo somos aperfeiçoados e transformados para recebermos a vida em
Cristo (2Corintios 4.8-11). As tribulações nos levam ao amadurecimento espiritual, nelas a nossa natureza
pecaminosa é mortificada, e a vida de Cristo pode se manifestar mais intensamente através de nós (Tiago 1.2-4).
SEM FRUTO ELE CORTA
Quais seriam as razões para não frutificarmos? Três 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 desistência (João 15.4-5). 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. Isso não deve ser
interpretado como perda de salvação e, sim, como disciplina. Quando a vida de um discípulo deixa de ser uma
manifestação da presença de Deus no mundo, então é hora de corte, de disciplina (Hebreus 12.5-11). O último, e
mais trágico é quando esse ramo não está ligado à videira, ele está até enroscado na estrutura, mas não recebe a
seiva, não tem vida. Para estes não pertencentes só há um caminho: eles são lançados fora (João 15.6).
CREIA E PENSE
Você é um ramo que está conectado à videira? Ou está à parte dela? Você tem dependido de Jesus em sua vida
diária? Você nota hoje em sua vida benefícios dos momentos de tribulação pelos quais passou? Você já foi
disciplinado pelo Senhor? Você pode compartilhar uma ocasião em que foi disciplinado por Deus? Você vê os
frutos do Senhor na sua vida? Quais são esses frutos?
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