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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. / 

Agora, prezado amigo, estamos novamente no capítulo 15 do 

Evangelho de João, onde encontramos Jesus a falar a respeito da 

videira e dos ramos. Já temos comentado os três primeiros 

versículos, em nosso último programa. E para recomeçar o nosso 

estudo no versículo 4, vamos ler novamente estes primeiros 

versículos, para que o ouvinte se lembre de alguma coisa do que 

já dissemos. João 15: 1-3 "Eu sou a videira verdadeira, e meu 

Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der 

fruto, ele o crota; e todo o que dá fruto, limpa, para que 

produza mais fruto ainda. Vó já estais limpos pela palavra que 

vos tenho falado." Já temos comentado estes três primeiros 

versículo. Agora o versículo 4 diz assim: "Permanecei em mim, e 

em eu permanecereu em vós. Como não pode o ramo produzir fruto 

de si mesmo, se não permanecer na videira; assim nem vós o 

podeis dar, se não permanecerdes em mim." O meu prezado amigo 

nunca mais vai esquecer da ênfase que damos em nosso último 

programa sobre esta preposição aqui usada tantas vezes: "Em". 

Temos muitas vezes esta preposição no Novo Testamento: "Em 

Cristo". Estar com Cristo. Permanecer em Cristo. Este é o 
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segredo da vida de poder e de testemunho do crete. Tudo depende 

dele estar em Cristo. Permanecer em Cristo, e Cristo permanecer 

nele, é viver em comunhão. Assim como o ramo está ligado ao 

tronco, assim também o crente deve estar ligado espiritualmente 

em Cristo pela fé.  

Vejamos o que o apóstolo Paulo diz sobre isto, conforme lemos 

em I Coríntios 3: 10 a 15: "Segundo a graça de Deus que me foi 

dada, lancei o fundamento como prudente construtor: e outro 

edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque 

ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o 

qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o 

fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, 

palha, manifesta se tornará a obra de cada um; pois o dia a 

demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo; e qual seja 

a obra de cada um o próprio fogo o provará. Se permanecer a 

obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá 

galardão; se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano; mas 

esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.” Com 

sem galardão ou sem galardão, o veradeiro crente, isto é, 

aquele que crê em Cristo como Seu Salvador, será salvo, porque 

o homem não é salvo pelas obras, mas pela graça por meio da fé. 

Se o crente é um ramo que permanecer na videira, que tem 

comunhão permanente com Cristo, então ele produz frutos de boa 

qualidade. As suas obras podem ser consideradas de ouro, de 

prata, de pedras preciosas. Mas, muitos que não estão em 
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comunhão perfeita com Cristo, então a sua vida não produz senão 

obras de madeira, feno, ou palha. Então, quando vem o fogo da 

provação, ou então quando estas pessoas no dia do julgamento 

diante do tribunal de Cristo, aparecerão de mãos vazias, pois é 

claro que o fogo queima esses materiais inflamáveis, como 

madeira, palha, feno. Resultado, não terá galardão, e será 

salvo como que através do fogo. Aqui não há nenhuma reerência 

ao purgatório, quando diz como que através do fogo, porque 

Cristo não está dizendo que será salvo, pelo fogo, nem através 

do fogo. Mas, "como que através do fogo. Preste bem atenção 

para esse: "como que". Faz uma diferença muito grande. 

Voltemos ao  de João 15: 5: "Eu sou a videira, vós os ramos. 

Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque 

sem mim nada podeis fazer." Prezado amigo, na obra evangélica, 

qualquer tentativa de se fazer algo para o reino de Deus, para 

a causa evangélica, é inútil. É como palha, se não estivermos 

ligados a Cristo. "Sem mim nada podeis fazer." Quando estamos 

em comunhão com Cristo, somos usados pelo Seu Espírito e Ele 

faz a obra em nós e por meio de nós. E Jesus prossegue: "Se 

alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do 

ramo, e secará; e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se 

permenecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, 

pedireis o que quizerdes, e vós será feito." Temos aqui 

novamente o assunto de oração. Se pedirmos qualquer coisa a 

Cristo, somos atendidos. Mas, se estivermos em comunhão com 
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Ele. "Se permenecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem 

em vós." Esta é a condição. Então, "pedireis o que quiserdes, e 

vos será feito." Vejamos agora o versículo 8: "Nisto é 

glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim e assim 

vos tornareis meus discípulos." Quando damos muitos frutos, 

tornamo-nos discípulos de Cristo, aprendemos as suas verdades 

pela prática e pela obediência a sua Palavra e glorificamos a 

Deus. Vejamos os versículos 9 e 10: "Como o Pai me amou, também 

eu vos amei; permaneceu no meu amor. Se guardardes os meus 

mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como também eu 

tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e, no seu amor 

permaneço." Aqui temos Jesus falando sobre amor e mandamentos 

ou mandamentos e amor. Jesus amou ao Pai e por isto guardou os 

seus mandamentos. Os discípulos amam a Jesus, e por isto 

cumprem os seus mandamentos. E não existe motivação maior para 

cumprirmos os preceitos e ensinos de Jesus, do que o amor que 

temos a Ele. "Se permanecerdes em mim e as minhas palavras 

permanecerem em vós." Esta é a condição. Então, "pedireis o que 

quiserdes, e vós será feito." Vejamos agora o versículo 8: 

"Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim 

e assim vos tornareis meus discípulos." Quando damos muitos 

frutos, tornamo-nos discípulos de Cristo, aprendemos as suas 

verdades pela prática e pela obediência a sua Palavra e 

glorificamos a Deus. Vejamos os versículo 9 e 10: "Como o Pai 

me amou, também eu vos amei; permanecei no meu amor. Se 
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guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; 

assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, 

e, no amor permaneço." Aqui temos Jesus falando sobre amor e 

mandamentos oumandamentos e amor. Jesus amou ao Pai e por isto 

guardou os seus mandamentos. E não existe motivação maior para 

cumprirmos os preceitos e ensinos de Jesus, do que o amor que 

temos a Ele. Por isto os seus mandamentos não são duros, 

pesados, porque quando os praticamos, o fazemos por amor, e o 

amor suaviza a nossa missão de cumprí-los. A maior motivação 

cristã é o amor a Deus, é o amor a Cristo, é o amor a sua 

causa. 

Vejamos agora o versículo 11, o versículo seguinte: "Tenho-vos 

dito estas cousas par que o meu gozo esteja em vós, e o vosso 

gozo seja completo." Prezado amigo ouvinte, aquilo que pensamos 

ser uma imposição de Cristo para as nossas vidas, um mandamento 

pesado, como pensam os descrentes, trata-se de uma observância 

suave, agradável, que nos proporcionam gozo, e gozo completo, 

que experimentam todos aqueles que praticam os ensinos do 

Divino Mestre e Salvador. Aqueles que não conhecem a Cristo, 

acham que a vida do crente é uma vida muito difícil muito dura 

de ser vivida, por causa do jugo dos mandamentos de Cristo. Mas 

esta é uma concepção completamente errada, de quem olha de fora 

para a vida verdadeiramente cristã. Não. o salmista diz: "Bem-

aventurado o homem que não anda no conselho ds ímpios, não se 

detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos 
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escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na 

sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada 

junto a coreente de águas, que, no devido tempo, dá o seu 

fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será 

bem sucedido. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o 

caminho dos ímpios perecerá." 

Vejamos agora os versículos 12 a 15: "O meu mandamento é este 

que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém 

tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em 

favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu 

vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o 

que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo 

quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer." Temos Jesus 

aqui chamando os seus discípulos de amigos. mas, Jesus fala 

assim com aqueles que estão ligados em comunhão com Ele, por 

meio da obediência a sua palavra. Não podemos dizer que somos 

amigos de Jesus, se não estamos cumprindo os seus mandamentos. 

Pois como Ele mesmo diz, não somos os seus amigos, se não 

guardamos a sua palavra, se fazemos aquilo que Ele nos manda. 

E' bom dizer isto porque há muiita gente por aí chamando Jesus 

de meu amigo, mas isto não é verdade, a ser não que sejam 

crentes e estejam fazendo o que Jesus amanda. O mandamento de 

Jesus aqui é que amaemos uns aos outros, assim como Ele nos 

amou. Jesus provou o seu amor por quando morreu na cruz, quando 

deu a sua própria vida por nós. O amor exige uma prova. Cristo 
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provou o seu amor morrendo na cruz. E como nós estamos provando 

o nosso amor por Ele e próximo? Temos nos sacrificado de alguma 

forma provando o nosso amor por Ele, e pelo nosso próximo? 

 

Vamos ler agora, prezado amigo, o versículo 16: "Não fostes vós 

que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós 

outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso 

fruto permaneça; a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu 

nome, ele vo-lo conceda. Isto, vos mando, que vos ameis uns aos 

outros." Novamente Jesus fala em frutos. Ele nos escolheu, e 

ele nos designou para que demos frutos e estes frutos, porque, 

como diz Jesus, esta é a condição para que as nossas orações 

sejam respondidas, pois Ele diz: "A fim de que tudo quanto 

perdiders ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda." Embora a 

salvação da alma seja inteiramente pela graça de Deus, muitas 

bênçãos nos são condicionais. Estes frutos são as condições 

para recebermos de Deus aquilo que lhe pedimos.  

O versículo 17 diz: "Isto vos mando, que vos ameis uns aos 

outtros." notamos aqui novamente a exortação de Cristo para que 

amemos uns aos outros. A ênfase que Ele dá a esse mandamento é 

muito grande. Que possamos atentar para este ensino de Jesus, 

tão enfático também nas epístolas de João, o apóstolo do amor, 

assim bem como nos demais escritos do Novo Testamento, 

principalemte. Notemos agora os versículos 18 e 19: "Se o mundo 

vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a 
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mim. Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; 

como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos 

escolhi, por isso o mundo vos odeia." O igreja é uma comunidade 

tirada do mundo para uma missão no mundo. Ela jamais poderá se 

confudir com o mundo, como Cristo jamais pode ser confundido 

com o mundo. São duas coisas diferentes, bem diferentes, a 

ponto de o mundo odiar a igreja, como odiou a Cristo. E 

enquanto mais a igreja respresentar Cristo na sua fidelidade e 

perfeição, mais ela será odiada pelo mundo. Vamos ler o 

versículo 20: "Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: Não  o 

servo mario do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também 

perseguirão a vós outros." A perseguição à Igreja foi assim 

prevista e predita pelo próprio Cristo. Creio que em qualquer 

parte do mundo onde a Igreja viver a vida padrão do evangelho 

de Cristo sofrerá perseguição. Os que andarem piedosamente 

sofrerão maiores perseguições. Foi temendo a amizade com o 

mundo que representa inimizade contra Deus, que o apóstolo 

Paulo escreveu na sua epístola aos Romanos: "não vos conformeis 

com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso 

entendimento." E a verdadeira salvação da igreja, a sua 

verdadeira segurança está exactamente em ela obedecer a Cristo 

e viver de acordo com os seus padrões santos. A perseguição que 

Jesus está profetizando aqui e predizendo, não é a perseguição 

que um ou outro grupo religiosos cristão esteja sofrendo por 

cometer erros diante deste ou daquele país. Porém, esta 
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perseguição predita por Cristo aqui está bem exemplificada pela 

perseguição que sofrem os crentes numa ou noutra parte do mundo 

pelo simples fato de estarem vivendo a vida verdadeiramente 

cristã e pregando o santo evangelho de Cristo. 

Lemos no versículo 21: "Tudo isto, porém, vos farão por causa 

do meu nome, porquanto não conhecem aquele me enviou."  

Aqui temos a pedra de toque para sabermos se estamos o não 

sofrendo por causa de Cristo. Jesus diz aqui: "Tudo isto, quer 

dizer, toda esta perseguição do mundo, é por causa do meu 

nome." Se sofrermos perseguição por causa do nome de Cristo 

bem-aventurados somos. Mas nenhum galardão teremos, se 

sofrermos por causa dos nossos erros. 

Vejamos o versículo 22: "Se eu não viera, nem lhes houvera 

falado, pecado não teriam; mas agora não têm desculpa do seu 

pecado." Com estas palavras Jesus está mostrando a grande 

responsabilidade que têm aqueles que conhecem a verdade do 

evangelho. O pecado dos fariseus e dos demais líderes 

religiosos, judeus era muito maior depois que eles receberam a 

mensagem de conheceram a verdade. E maior responsabilidade 

temos nós diante de Deus, porque temos em nossas mãos toda a 

revelação escrita todo o conselho de Deus, que são as Sagradas 

Escrituras. Ninguém tem mais desculpa. Jesus prossegue dizendo: 

"Quem me odeia, odeia, também a meu Pai." Quem rejeita a Cristo 

e o odeia, rejeita a Deus e odeia a Deus. E continua Jesus 

dizendo no versículo 24: "Se eu não tivesse feito entre eles 
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tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam; mas 

agora não somente têm eles visto mas também odiado, tanto a 

mim, como a meu Pai." versículo 25 e o versículo 26: "Isto, 

porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: 

Odiaram-me sem motivo. Quando porém, vier o Consolador, que eu 

vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele 

procede, esse dará testemunho de mim." E o versículo 27 diz: "E 

vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o 

princípio." Prezado amigo, que este capítulo 15 do Evangelho de 

João, onde encontramos ensinos e advertências tão preciosas de 

Jesus, possam nos alertar em nossa vida cristã e nos levar a 

fazer uma avaliação do nosso cristianismo, da posição que 

ocupamos na igreja de Cristo. E que o Consolador, o Espírito da 

verdade, nos encha do seu poder para que possamos também 

testemunhar de Cristo e da sua Palavra. 

No próximo programa continuaremos a ver os ensinos de 

Jesus. 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. 

Teminou:12.36h 

 


