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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Prezado amigo, agora nós estamos no capítulo 15 do evangelho de 

João que é um dos mais ricos das Sagradas Escrituras. Onde 

estava Jesus quando proferiu as palavras deste capítulo 15? Ele 

já não estava, prezado amigo, no mesmo lugar em que falou 

aquilo que nós encontramos no capítulo anterior, pois no 

versículo 31 do capítulo 14, nós lemos: "Levantai-vos, vamos 

daqui." Para onde foi Jesus? As opiniões são diversas, mas tudo 

indica que Ele foi ao jardim, aonde proferiu essas 

impressionantes palavras desse capítulo 15. É o capítulo da 

videira e dos ramos, onde Jesus começa dizendo: "Eu sou a 

videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor." O amigo nota 

que Jesus aqui fala numa linguagem figurada, pois jamais Ele 

seria uma videira, num sentido literal. Há na Bíblia muitas 

figuras, muitos símbolos na linguagem dos profetas e dos 

apóstolos, assim bem como na linguagem de Cristo. Jesus disse 

certa vez que era luz, que era o caminho, que era a porta, que 

era o pastor das ovelhas, e aqui ele diz que é a videira 
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verdadeira. A palavra aqui verdadeira não quer dizer que fosse 

de fato uma videira, mas ele está usando, prezado amigo, este 

adjectivo para mostrar que para o mundo ele é uma videira muito 

superior a Israel, pois a videira sempre foi símbolo de Israel. 

Na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamentos, Israel é 

considerada a videira que Deus plantou e dela cuidou. Então 

Jesus se apresenta diante de Israel depois que esta nação 

falhou tanto na sua missão de levar Deus aos povos, Jesus se 

apresenta como sendo a videira verdadeira. Foi exactamente 

sobre o povo de Israel, a vinha que Deus plantou, que o profeta 

Isaías escreveu o seguinte no seu livro, Isaías 5:1 e 2: 

"Agora, cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a 

respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro 

fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de 

vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre. Também abriu 

um lagar. Ele esperava que dessas uvas boas, mas deu uvas 

bravas." Esta, é a história do povo de Israel, pois falhou no 

seu propósito, para o qual foi criada. Então Jesus se apresenta 

como sendo a videira verdadeira, em contraste com a videira 

brava. E um cristão pode ser também uma videira má, que produz 

maus frutos. Há muitos cristãos decepcionando o agricultor, 

aquele que planta a videira e que cuida dela. Os frutos, o 

testemunho, as obras não agradam a Deus, como foi o caso aqui 

mencionado pelo profeta Isaías em relação a nação de Israel. 

Foi isso que disse em palavras claras o profeta Jeremias, 

escrevendo também a respeito da videira que era a nação de 



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”                268  P-#    

 

3 

 

Israel, conforme lemos no seu livro, Jeremias 2: 21: "Eu mesmo 

te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como pois 

te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide 

brava?" Essa é a pergunta que Deus faz ao seu povo. Deus 

colocou, prezado amigo, essas veementes palavras na boca do 

profeta Jeremias. Palavras que revelam o desprazer de Deus por 

causa daquela mudança na vida espiritual do seu povo. Nós temos 

muitas passagens que falam sobre essa situação espiritual de 

Israel, e também a respeito da situação espiritual apóstata de 

muitos cristãos que começam a vida cristã muito bem, porém 

depois se degeneram, perdem aquelas virtudes tão maravilhosas, 

deixam de produzir bons frutos, passam a revelar um testemunho 

falho, chegam mesmo a escandalizar os mais fracos, e a 

entristecer os mais fortes.  

 Bem, prezado amigo, agora pode entender melhor as 

palavras de Jesus aqui. Ele então dirigindo-se ao povo de 

Israel que no seu tempo era ainda uma videira falha, má, 

infrutífera, diz assim: "Eu sou a videira verdadeira, e o meu 

pai é o agricultor." Agora podemos entender melhor, prezado 

amigo, as palavras de Jesus. É como tantas vezes temos dito: "A 

Bíblia se explica pela Bíblia." É uma passagem que explica 

outra. Por isso que, em quanto mais lemos a Bíblia, tanto mais 

a compreendemos. Com isto não queremos dizer que Deus não tenha 

amado a Israel apesar dos seus maus frutos. Deus tem amado a 

esta nação em todo o tempo, apesar dos seus desvios, da sua 

apostasia. Deus segue o seu povo através dos séculos e 
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milénios, não importando os seus maus frutos, pois Deus ainda 

tem um plano maravilhoso para esta videira que tantos maus 

frutos têm produzido ao longo da história. É verdade que a 

videira que é Israel está encostada agora, porém Deus está com 

os seus olhos voltados para ela, e vai chegar o dia quando 

Israel produzirá frutos que muito alegrarão o coração do seu 

agricultor que é Deus, como diz Jesus aqui. Mas isto, prezado 

amigo, ainda está no futuro. Aqui Jesus se apresenta como sendo 

a videira verdadeira, e diz João 15: 2: "Todo o ramo que 

estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá 

fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda." Quem é o 

ramo? O ramo aqui, prezado amigo, é qualquer crente, qualquer 

cristão verdadeiro que estiver em Cristo. Uma palavra pequena 

que tem uma importância muito grande aqui e em muitas outras 

passagens da Bíblia é a preposição "em". Em Cristo... Este "em" 

diz tudo. A nossa salvação, a nossa remissão, a vida eterna, a 

regeneração, a justificação, ou qualquer outra palavra que 

encontramos na Bíblia ou na teologia a respeito da nossa vida 

com Deus, depende exactamente de estarmos em Cristo. Esta 

pequena palavra "em" é grande em significado. E poucas pessoas 

sabem disto, pois muitos estão fazendo questão de estarem em 

alguma religião, mas não estão cogitando de estarem em Cristo. 

Ora, o que adianta a pessoa estar numa religião sem estar em 

Cristo? O importante mesmo, prezado amigo, é estarmos em 

Cristo. É em Cristo, é isto o que é importante. A nossa 

salvação depende só de estarmos em Cristo unidos a Ele pela fé. 
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Jesus diz aqui que se um ramo, e todo o crente é um ramo que 

está em Cristo, bem como íamos dizendo, Jesus aqui diz que se 

um ramo estiver nele e não der fruto, então Jesus o corta. 

Muita gente se espanta com essas palavras de Jesus, e pergunta 

se o crente pode perder-se espiritualmente, perder a salvação e 

a vida eterna depois de haver se convertido, depois de ter sido 

salvo, não. Não é isto o que Jesus está dizendo aqui. Quando 

Ele fala aqui em cortar, não está falando em cortar da 

salvação, mas cortar de dar fruto, foi o que aconteceu com o 

povo de Israel, deixou de produzir bons frutos, então Deus o 

encostou, mas que Ele tem grandes planos para o seu povo ainda, 

para o seu povo escolhido. O povo de Israel tem sofrido 

horrores através dos tempos por causa do seu afastamento de 

Deus, por causa dos seus maus frutos. Deus permitido e até 

usado que muitos povos apliquem uma dura disciplina, um castigo 

severo sobre o seu povo, porém o seu povo jamais foi destruído, 

pois para ele, Deus tem grandes planos no futuro. Continua 

sendo o seu povo. É o apóstolo Paulo que diz assim na sua 

epístola aos Romanos 11: 25 a 29: "Porque não quero, irmãos que 

ignoreis este mistério para que não sejais presumidos em vós 

mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel até que haja 

entrado a plenitude dos gentios." E assim, todo o Israel será 

salvo como está escrito. Virá de Sião o libertador, e Ele 

apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com 

eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são 

eles inimigos por vossa causa. Quanto porém a eleição, amados, 
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por causa dos patriarcas, porque os dons são a vocação de Deus 

são irrevogáveis." Assim, prezado amigo, esta passagem aqui de 

Romanos, referindo-se a Israel, explica a passagem que estamos 

estudando, quando fala sobre o ramo que não dá fruto e que é 

cortado por isso. Não está se referindo a perda da salvação, 

mas da perda da oportunidade de produzir frutos assim como 

aconteceu com Israel. As expressões usadas aqui para o ramo, ou 

para os ramos que não dão frutos são expressões muito fortes, 

nós reconhecemos. Não fica apenas, prezado amigo, num corte, 

num simples, corte, mas como lemos João 15: 6: "Se alguém não 

permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e 

secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam." Fogo aqui não 

é fogo do inferno, mas fogo do julgamento, do castigo, da 

disciplina, do sofrimento. O povo de Israel foi muitas vezes 

lançado no fogo do julgamento das nações, das guerras, dos 

cativeiros, porém Deus sempre amou o seu povo, e ama, e permite 

que o seu povo passe por esses duros castigos para que se 

corrija, para abandonar o pecado, para abandonar a idolatria e 

se voltar para Deus da mesma forma como um pai aplica a 

disciplina no seu filho embora o ame tanto, quando o seu filho 

precisa se corrigir de algum erro, de alguma falta.  

O apóstolo Paulo diz em I Coríntios 11 quando fala sobre os 

crentes que participam da comunhão indignamente, isto é, com a 

vida em pecado. Então alguns têm sofrido por causa disto. a 

disciplina do Senhor, tem sido aplicados nessas pessoas que 

participam da santa ceia, da comunhão com a vida indigna. 
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Vejamos os versículos de I Coríntios: 11:27 a 32 "Porque todas 

as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a 

morte do Senhor até que Ele venha, pois aquele que comer o pão 

e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do 

sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma 

do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o 

corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre 

vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque se 

nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando 

julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos 

condenados com o mundo." Temos aqui, prezado amigo, um texto 

muito claro sobre o castigo e sobre a disciplina do Senhor, 

sobre os crentes quando vivem uma vida indigna que quando 

participam da ceia do Senhor indignamente. Então Deus faz isto 

para o bem dos seus filhos, para não sermos condenados com o 

mundo, de forma que, é com este sentido de disciplina que Jesus 

fala aqui no capítulo 15 do evangelho de João sobre o ramo que 

não dando fruto é cortado e lançado fora para ser queimado pelo 

fogo. O fogo fala na Bíblia de julgamento, de castigo. Eu 

conheci muitos crentes que foram cortados do serviço do Senhor 

por estarem falhando no seu testemunho. Os seus frutos não eram 

bons. Deus afasta então qualquer líder ou qualquer crente da 

direcção do trabalho quando a sua vida espiritual não condiz 

com a obra santa que estão fazendo. São raros os galhos ou 

ramos da videira que uma vez se tornando assim produtivos não 

foram cortados. Em cumprimento a Palavra de Jesus aqui, todos 
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devem ser cortados. Todo o ramo que estando em mim, não der 

fruto, Ele o corta. Isto aqui, prezado amigo, é norma no 

serviço de Deus. Quem estiver na videira como ramo é para 

produzir frutos, e quem não produz frutos então é cortado, é o 

que Jesus está dizendo aqui. Agora, prezado amigo, Jesus diz no 

verso 2: "E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais 

fruto ainda." Quer dizer, enquanto o ramo infrutífero, é 

cortado, e lançado fora, e queimado, o ramo que produz frutos é 

cuidado, é assistido de um modo especial para que dê mais fruto 

ainda. Como podemos notar por tudo isto, aqui não se trata de 

ganhar salvação, nem de perder a salvação, mas de dar fruto. É 

questão, prezado amigo, do ramo ser frutífero ou não. Para a 

vida cristã esta questão do fruto é muito importante. Quantas 

vezes Jesus falam sobre a questão dos frutos? Muitas vezes o 

encontramos tratando desta questão dos frutos na vida dos 

crentes, é tanto que, é com rigor que o crente que não produz 

frutos é tratado na Bíblia é principalmente aqui neste capítulo  

15 de João, e do outro lado, o crente que produz fruto é 

tratado com um cuidado especial, porque o ramo que dá fruto, 

limpa para que produza mais fruto ainda. Quer dizer, Jesus aqui 

não fala apenas de disciplina para aqueles que não estão 

andando como filhos da luz, mas também mostra as bênçãos que 

recebem aqueles que estão dando testemunho, que estão 

trabalhando para a glória de Deus. Podemos dizer que os crentes 

mais felizes que tive o prazer de conhecer neste mundo foram 

aqueles e são ainda aqueles que entregaram a sua vida para o 
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serviço do Senhor, vivendo também a vida de testemunho. O 

trabalho do crente está intimamente ligado com o testemunho da 

sua vida, porque como notamos aqui, quando os frutos não são 

bons, quando não há realmente uma produção de verdadeiros 

frutos, o ramo é cortado e lançado fora. Como é que os ramos 

que produzem frutos são limpos para que produzam ainda mais 

frutos? Por meio da Palavra de Deus. É o que Jesus nos diz em 

João 15: 3: "Vós já estais limpos pela Palavra que vos tenho 

falado." É por meio da palavra que o crente pode ter sempre o 

coração limpo. Não se pode obter a limpeza do coração e da alma 

a não ser por meio da Palavra de Deus. O salmista pergunta a 

Deus numa oração sincera e verdadeira no salmo 119: "Como 

purificará o jovem o seu coração?" E imediatamente recebe a 

resposta: "Observando conforme a tua palavra. Guardei a tua 

palavra no meu coração para não pecar contra ti." Jesus também 

orou em favor dos crentes dizendo: "Santifica-os na verdade, a 

tua palavra é a verdade." A nossa oração, prezado amigo, é que 

nós, que cada ouvinte seja um ramo da videira que esteja com o 

coração puro, e que produza muitos frutos para a glória de 

Deus. 

No próximo programa continuaremos a olhar para o 

capítulo 15. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS 

O ACOMPANHE E GUARDE! E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

 TERMINOU: 11.35H 


