João 15
Nesta Lição Estudará...
Jesus, a Videira
A Perseguição aos Seguidores de Jesus
JESUS, A VIDEIRA: Leia João 15:1-17.
Jesus comparou-Se a uma videira e os Seus seguidores aos ramos da
videira. A Sua vida em nós produz o que chamamos de “O fruto do
Espírito”. Este é o tipo de fruto que Deus, o jardineiro, procura em nós.
"Mas o fruto que o Espírito produz em nós é: o amor, a alegria, a paz, a
paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a
brandura, o domínio de si próprio” (Gálatas 5:22*).
De tempos a tempos, o jardineiro tem que podar ou aparar a videira. Ele
tira da planta os ramos velhos, para que venham ramos que produzam uvas.
Jesus disse que os discípulos já estavam limpos pela Sua Palavra. Deus
usa a Bíblia como Sua tesoura de poda para cortar certas coisas, tais como,
o nosso egoísmo, orgulho e mau feito. À medida que lemos a Bíblia,
acreditamos nela e a aceitamos como o padrão para as nossas vidas, o
Espírito Santo ajuda-nos a livrar-nos dos galhos infrutíferos. Com a seiva
fluindo do tronco para os galhos, a vida abundante de Cristo, em nós, traz
um crescimento espiritual rápido e produz o fruto do Espírito.
Os versículos 4, 5, 6, 7, 9 e 10 enfatizam a importância da nossa união
com Deus. Isto é muito importante. Se um ramo não ficar unido à árvore,
ou videira, morrerá, porque a sua vida depende do tronco.
Da mesma forma, a nossa vida espiritual depende da nossa união com
Cristo. Desde que permaneçamos unidos a Ele, teremos vida. Mas se
permitirmos que qualquer coisa nos afaste de Jesus, ou se voltarmos ao
pecado, não teremos mais a vida.
“Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito
fruto; porque, sem mim, nada podeis fazer” (João 15:5).
Vemos neste capítulo que o relacionamento entre os crentes e Jesus é
baseado no amor. A palavra amor aparece mais de trinta vezes nos
capítulos 13-17. Primeiro, Jesus fala do amor do Pai por Ele, depois do Seu
amor pelos discípulos. Ele exorta os Seus discípulos a permanecerem no
Seu amor.
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Se permanecermos em Jesus, Ele ajudar-nos-á a amarmo-nos uns aos
outros. Algumas vezes dizemos que poderíamos amar certas pessoas se elas
fossem melhores. Mas Jesus não nos amou por sermos pessoas dignas de
serem amadas. Ele amou-nos e morreu por nós quando ainda éramos
pecadores. Ele escolheu-nos para que, através de nós, revelasse ao mundo a
Sua vida e o Seu amor. Leia o versículo 16.
Para Fazer
1. Transcreva e reflicta sobre João 15:5.____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. A que coisa é que Jesus Se comparou a Si mesmo e aos Seus discípulos?
a) A uma fazenda e os seus frutos.
b) A uma videira e os seus ramos.
c) A um senhor e os seus escravos.
3. O que é que a mensagem de Jesus faz?
a) Ela torna-nos limpos, quando a aceitamos e lhe obedecemos.
b) Quando lemos, as nossas vidas, automaticamente, tornam-se limpas e
puras.
c) Ela não faz nada.
4. O que é que podemos fazer sem Jesus?
a) Coisas maiores do que Ele fez.
b) Dar muito fruto.
c) Nada.
5. No que é que se baseia o relacionamento entre os crentes e Jesus?
a) No amor.
b) Na filiação à igreja.
c) Nas boas obras.
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PERSEGUIÇÃO AOS SEGUIDORES DE JESUS: Leia João 15:18-27 e
João 16:1-4.
Nestes versículos, Jesus fala das perseguições e incompreensões que os
Seus discípulos teriam que enfrentar no mundo. Dos onze discípulos que
ouviram estas palavras de Jesus, dez foram mortos por pregarem o
evangelho. João foi o único que teve morte natural.
Por que é que o mundo odeia aqueles que seguem Jesus? Pela mesma
razão que odiou o próprio Cristo. A vida pura de um verdadeiro cristão faz
com que o pecado que o rodeia apareça de modo muito mais visível. Faz
também com que os pecadores se sintam culpados. Isto leva-os a odiarem
os cristãos e a fazerem tudo o que puderem contra eles.
Satanás, o inimigo de Deus, luta contra os cristãos. Ele incita as pessoas
a ridicularizá-los e a tratá-los mal. Portanto, não se surpreenda se as pessoas
o ridicularizarem, ou se o perseguirem, porque pertence a Cristo. Alguns
cristãos foram combatidos pelas suas próprias famílias. Alguns foram
aprisionados. Outros têm sido mortos por terem aceite Cristo como seu
Salvador.
Jesus afirmou que os Seus seguidores não são melhores do que Ele.
Portanto, se o mundo O perseguiu, perseguirá, também, todos os que O
seguem.
Jesus também reafirmou a promessa de que enviaria um Conselheiro – o
Espírito Santo. O Espírito Santo, falaria mais a respeito de Jesus e também
ajudaria os discípulos a falarem e testemunharem a respeito de Jesus.
Para Fazer
6. Ore por aqueles que estão a sofrer perseguições.
7. Qual a promessa que foi reafirmada por Jesus?
a) Ele prometeu aos discípulos, amigos que os ajudariam.
b) Ele prometeu-lhes quintas que produziriam muito fruto, muita uva.
c) Ele prometeu-lhes o Espírito Santo.
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