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41ª Semana 

O Ano de Colher – O Fruto de si Mesmo 

“ 
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.” 

 

              João 15: 4 (NVI) 
 

      
 

Foco de Oração: A princípio, isso pode parecer um assunto muito estranho, o fruto de si mesmo. Mas vamos 

ouvir o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está falando sobre o crente permanece nele, assim como o ramo 

permanece na videira. E, claro, a lição aqui é, como diz Jesus, o ramo não produz fruto. É a vida da videira 

através do ramo que produz o fruto. Se um ramo é separado da videira, o que acontece? O ramo morre, e nunca 

será capaz de dar frutos. Jesus está dizendo que devemos aprender esta verdade vital. Que o ramo não pode dar 

fruto de si mesmo. No entanto, como é comum na igreja que nós tentamos fazer as coisas acontecerem em 

nossos próprios esforços. Tomamos nossas sugestões do mundo e achamos que as técnicas e estratégias vão 

fazer nossas aigrejas crescerem, e fazer-nos bem sucedidos. Nós contratamos consultores para ajudar-nos a 

conhecer as melhores metodologias. Este é exatamente o oposto do que Jesus está dizendo aqui. Todas essas 

coisas são o ramo tentando produzir fruto de si mesmo. O segredo do fruto é dizer não as metodologias do 

mundo, mas sim a vida da videira. Se quisermos ter vitória nas nossas vidas cristãs, precisamos aprender a 

permanecer na videira. Se queremos ver nossa igreja produzir discípulos produtivos, temos de aprender a 

permitir que a vida da videira a flua através de nós. Se queremos afetar nosso mundo e ver pecadores salvos para 

a eternidade, temos de aprender a permitir que a vida e o caráter de Jesus, a videira, venha fluir através de nós. 

Quando permanecemos nele, Sua vida através de nós irá produzir frutos para este tempo e para a eternidade. 

 

Dia 1: Gaste tempo hoje meditando sobre esses versos de João sobre a videira e os ramos. 
 

Dia 2: Seja honesto com você mesmo e Deus, você sabe como ter Jesus como sua videira? 

 

Dia 3: Arrependa-se das maneiras pelas quais você já tentou viver a sua vida pelo seu próprio poder. 
 

Dia 4: Peça ao Senhor para ensiná-lo a dar frutos através de Jesus, a Videira 
 

Dia 5: Ore pela sua igreja para que ela ensine as pessoas a darem frutos através de Jesus. 

 

Dia 6: Interceda pelas outras igrejas em sua cidade para entenderem essa verdade importante de  

  permanecerem na videira.  

   

Dia 7: Ore pelos missionários que você conhece, que dêem muitos frutos através de Jesus. 
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