Nas próximas duas semanas meditaremos sobre a Videira Verdadeira que está em João 15. Tenha em
mãos um caderno para servir de apoio para sua meditação.

Segunda-feira – Tema: Mantenha-se na videira
“Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais
ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados”. João 15:6
1) ENTENDENDO: Escreva no seu caderno este versículo como se estivesse
explicando para uma criança ➔ Responda em seu caderno: a) Segundo o
versículo de hoje, quem é jogado fora e que depois secará? b) O que você
entende por “ser jogado fora e secar” c) O que acontece com os ramos secos?
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo de tal forma que consiga escrevê-lo pelo menos
uma vez no seu caderno sem precisar revisar. ( ) Decorei o versículo de hoje!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia agora mesmo João 6.60-68. Agora responda em seu
caderno: a) Qual a principal causa de um seguidor de Cristo se afastar d'Ele? ... b) Por que as
palavras de Cristo foram consideradas duras para aquelas pessoas? .... c) O
que você aprende com essa história? ... ➔ Entenda: Deus nos deu o manual
da vida eterna: a Sua Palavra! Ela deve ser seguida a todo custo! Muitos
crentes “modernos” acham que não precisam do contato diário com a
Palavra, mas que terrível engano! (Mt. 13.21) Ela é a fonte da nossa força, sem Ela, somos
alvos fáceis para Satanás, por isso, para que sempre estejamos ligados com Cristo, devemos
estar conectados na Sua Palavra! (Lc. 6.49). Muitas vezes achamos que somos o máximo, que
somos indispensáveis para Deus, tanto que relaxamos na meditação, no contato diário com
Ele, com a nossa santidade, mas, saiba de uma coisa: você só é útil para Deus enquanto está
completamente e verdadeiramente conectado n'Ele, não existe meio termo. ➔ Veja alguns
fatores fundamentais para se manter em Cristo e complete as lacunas. Faça o melhor, nunca
pelo mínimo. Vamos lá!
FATOR

Fé

Decisão

Amar a Cristo

COMENTÁRIO PESSOAL

Precisamos colocar nossa fé e esperança em Deus,
acreditar a Sua Palavra. É impossível permanecer em
Cristo se não colocarmos nossa fé nEle.
Precisamos tomar uma decisão concreta de que com
Deus, de colocar Cristo como Senhor de nossa vida.
Decidir se entregar ao comando dEle, aconteça o que
acontecer e não desistir nunca. Por isso, eu decido
.......................................................................................

VERSÍCULOS

2 Co. 1.24;
Hb. 11.6
2 Tm. 3.14;
Hb. 13.14
Mt. 22.37;
Jo. 14.15;
1 Pe. 1.8-9

Arrependimento

Constância na
Palavra
Lembrar das
promessas de
Deus

Sl. 119.47, 97;
Jo. 8.31;
Hb. 2.1

4) DECIDINDO: ( ) Decido meditar TODOS os dias nessa semana, não importa o que
aconteça, serei fiel! ( ) Outra decisão ..........................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe suas decisões com o Senhor.
Terça-feira – Tema: Deus ouve quem está ligado
“Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o
que quiserem e lhes será concedido”. João 15:7
1) ENTENDENDO: Neste versículo o verbo permanecer aparece duas vezes
e nos ensina que Cristo quer que sejamos ramos que continuam ligados na
videira, isto é, Ele quer que O conheçamos cada vez mais. Conhecer Jesus é
comunicar-se com Ele através da meditação na Sua Palavra e da oração. As
Palavras de Cristo revelam quem Ele é, e com a leitura das Escrituras nós
sabemos o que Ele deseja para nossa vida. A medida que lemos, somos transformados pela
Palavra. Não se engane! Não há como um galho produzir frutos se não estiver sendo
alimentado pelo tronco. Os nutrientes são fornecidos pela árvore para cada galho para que os
frutos sejam produzidos e, para isso, é necessário que os nutrientes fluam livremente para os
ramos. Se não há comunicação entre a árvore e o ramo, não há como produzir, e o galho
secará - para nada servirá, apenas para ser lançado fora (Mt. 3.12; 25.41). Jesus enfatiza
muito a palavra permanecer, e se somos discípulos d'Ele, então façamos o que Ele manda,
permaneçamos! ➔ Para entender melhor: ache um sinônimo para as palavras abaixo:
Permanecer
Pedir

Quiser
Conceder

➔ Leia 1 Jo. 5.14-15 sobre a condição indispensável à oração respondida. Faça um resumo
do que você entendeu no seu caderno de meditação.
2) MEMORIZANDO: Vamos decorar o versículo! Não siga sem antes ter decorado.
Escreva-o em seu caderno de meditação. ( ) Versículo memorizado.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Escreva no seu caderno a lição (ou as lições) que você aprendeu
com o versículo de hoje. Se preciso for, leia várias vezes o versículo. Procure mais 5
versículos relacionados ao mesmo assunto (use uma concordância ou uma bíblia online:
temos duas para indicar: NVI+Almeida= www.irmaos.com/bibliaonline e VIVA=
http://bibliamail.com/pt/pviva/biblia/form_pesquisa.bm ).
4) DECIDINDO: Faça decisões que o ajudarão a permanecer em Jesus, se alimentando de
seu amor e poder. Vença um dia de cada vez, confie n'Ele. Deleite-se n'Ele! Se alimente dos
nutrientes fornecidos por Jesus. Você prefere ser um fruto robusto e cheio de nutrientes ou um
fruto mirrado e sem vida como os de final de feira? Você escolhe! Se quiser pode
compartilhar com um amigo cristão e pedir que ele o ajude conseguir. Mas faça duas decisões
práticas. Cuidado para não repetir a lição. Ex: devo dar mais frutos, ou vou dar mais frutos,
não é decisão, é lição. Uma decisão seria: Vou falar de Cristo, vou deixar de ver tv por certo
tempo, etc.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre a meditação de hoje agradecendo a Deus
pelo privilégio de poder estar conectado e permanecer na Videira Verdadeira que é Cristo.
Conte a Ele suas decisões e se precisar de poda, não tenha medo de pedir, é para o seu próprio
bem. Revise o verso de hoje, ore, use o caderno de oração. Deus o abençoe!
Quarta-feira – Tema: Devemos frutificar
“Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus
discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor”.
João 15:8-9
1) ENTENDENDO: Não há nada mais gostoso do que acordar e ter no café da
manhã um suco de fruta natural colhida na hora! Ahhh! Fomos escolhidos para
dar frutos, e o maior deles é o amor (Jo. 15.16-17). Seremos conhecidos como
servos de Deus se a nossa vida estiver repleta deles (Mt. 7.16).
2) MEMORIZANDO: Decore os versículos e para confirmar escreva cada palavra em um
pedaço de papel, depois tente formar o texto novamente.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Deus deseja que o representemos bem aqui na terra. Amar uns aos
outros é um bom exemplo. É isso que vai fazer a diferença entre nós e os demais cristãos,
assim como, uma árvore frutífera se destaca da que não dá frutos. Temos nossas

programações especiais (Páscoa, Bíblia com Pupunha, Caipira Fest, dentre outras) e o que
você faz para que tudo dê certo? Você pelo menos ora por alguém? Convida pessoas para
participar? Ajuda em algum ministério? Pois é! Se você não ama a igreja de uma forma geral,
analise sua vida e veja no que pode melhorar para os próximos eventos evangelísticos para
não perder a oportunidade de frutificar no amor. Lembre-se que você está dando algo que já
tem e nunca vai acabar: o amor de Deus. Que tipo fruto você tem apresentado a Deus? Para
responder, leia Filipenses 1.9-11.➔ Para aprender mais: a) Leia: Mt. 7.17-18; 12.33. Qual
é o ensinamento principal desses versos? b) Leia Gl. 5.22 e Ef. 5.9. Dê exemplos de frutos.
c) Em Mt. 21.19 Jesus manda que uma figueira seque e não dê mais frutos, pois ela não estava
produzindo-os. Leia Mt. 3.10; Jo. 15.2 e em Lc. 13.6-9 Jesus conta uma parábola, resuma.
d) Complete relacionando as colunas corretamente:
1) Morremos para o nosso pecado e damos frutos.
( ) Mateus 21.43
2) Quem odeia a sua vida na terra ganhará vida eterna.
( ) João 12.23-24
3) A disciplina produz frutos de justiça.
( ) João 12.25
4) O nosso louvor é um tipo de fruto.
( ) João 15.8
5) Deus é glorificado quando damos frutos.
( ) Hebreus 12.11
6) Aquele que tem bons frutos herdará o Reino.
( ) Hebreus 13.15
4) DECIDINDO: Estamos falando de amor, então onde você está falhando em amar o
próximo? O que o Espírito Santo fala quando você pensa em amar? Então é isso! Faça! Não
perca tempo deixando de amar! É você quem lucra mais quando planta o amor, pois colhemos
o que plantamos. ( ) Decido: ......................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Hoje você além de falar para Deus suas decisões,
vai escolher alguém para compartilhar e amar. Seja criativo!
(R.: 6, 1, 2, 5, 3, 4.)
Quinta-feira – Tema: A obediência mantém na videira
“Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como
tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço”. João 15:10
1) ENTENDENDO: Na gramática da Língua Portuguesa,
podemos encontrar diversos vocábulos que nos ajudam na
estruturação de frases e na compreensão de textos. As conjunções
fazem parte desta categoria. Elas ajudam as frases a se
relacionarem bem. O versículo de hoje possui o vocábulo “se” que
significa uma condição. Para entender melhor, faça uma análise e
escreva em seu caderno o que Deus quer nos falar com este versículo.
2) MEMORIZANDO: Em métodos de estudo bíblico há um meio de estudo que fazemos
através de desenhos.Você pega uma passagem ou um versículo e desenha o que você
interpretou e entendeu. Para memorizar o verso de hoje, desenhe uma cena para sua
interpretação e prossiga somente após conseguir falar todo o versículo sem ajuda. Leve-o
consigo no bolso para onde for, durante o dia revise sempre que for possível.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Se eu amo a Deus eu obedeço aos Seus mandamentos. Portanto, a
forma mais simples de você permanecer em Cristo, é OBDC! A Bíblia está nos ensinando que
uma das formas de permanecermos no amor de Cristo é obedecendo aos Seus mandamentos.
AMAR = OBEDECER. Jesus obedeceu ao Pai, e disse que devemos seguir os passos d'Ele,
você está vivendo os passos de Jesus? Vivendo de acordo com o manual que Ele nos deixou?
Nós nascemos em pecado e estávamos longe do amor de Deus, mas Cristo mudou a nossa
história quando morreu em sacrifício para que pudéssemos ser restaurados no amor do Pai,
agora podemos também permanecer no seu amor. Em Efésios 2.10 diz que “Porque somos
criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou
antes para nós as praticarmos”. Em Filipenses 2.12 – “Assim, meus amados, como sempre
vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha
ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor”. Vemos também em
Hebreus 13.16 – “Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês
têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada”. ➔ Temos exemplos na Bíblia de pessoas como
nós que obedeceram, e nos encorajam a obedecer também. Desafio você a encontra 2
exemplos de pessoas na Bíblia que alegraram o coração de Deus ao obedecê-Lo mesmo em
situações difíceis. ➔ Sabemos que diariamente tomamos decisões importantes, passamos por

situações que devemos escolher entre o certo e errado. Escreva no seu caderno uma situação
em que você escolheu ir pelo caminho certo e obedecer, e como isso foi bom para você
(resultado):... ➔ Lembre-se que independente da situação e do que você possa estar sentindo,
obedecer é o melhor a fazer. Devemos buscar forças no exemplo perfeito que nos foi deixado:
Jesus. ➔ O que significa: “permanecer no amor de Deus”? ☺ Pense: Como você está no
quesito: obediência no dia a dia? Você tem obedecido aos mandamentos? Você tem praticado o
que você tem aprendido na sua meditação diária? Você tem cumprido as suas decisões? Se o
Espírito tocou no seu coração sobre algo, escreva em seu caderno uma área na qual você está
tendo dificuldade em obedecer a Deus. ➔ Aprenda um pouco mais: Leia Dt. 8.11; Ne. 9.16;
Sl. 89.30-33; 112.1, depois escreva usando suas próprias palavras o que mais chamou sua
atenção, explicando o porquê.
4) DECIDINDO: ( ) Decido que ao me deparar com as situações ..................................... (que
você tem tido dificuldades), vou parar por alguns segundos e fazer uma oração pedindo força
para obedecer. ( ) Decido passar por cima das minhas emoções e obedecer a Deus nesta área
de minha vida .......................................... ( ) Decido ..................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore e agradeça pela meditação de hoje, pelas
pessoas que preparam e principalmente pelo que você aprendeu. Converse sobre suas
decisões!
Sexta-feira – Tema: A alegria de dar frutos
“Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de
vocês seja completa”. João 15:10
1) ENTENDENDO: Durante essa semana aprendemos que quando estamos em Cristo as
nossas orações são eficazes (Jo. 15.7), damos muitos frutos e glorificamos a Deus com isso
(Jo. 15.8), e nos tornamos discípulos seguindo o exemplo do Pai (Jo. 15.9). Por isso antes
começarmos de fato a meditação de hoje, releia todos os versículos anteriores refletindo sobre
o que temos aprendido com eles. Agora, leia atentamente o versículo de hoje nas seguintes
traduções: Almeida Revista e Corrigida: “Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo
esteja em vós, e o vosso gozo seja completo;” → NTLH: “Eu estou dizendo para que a minha
alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa;” → Bíblia Viva: “Eu lhes disse
isto para que vocês fiquem muito alegres. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha
alegria!”
2) MEMORIZANDO: Esse é um momento especial, é hora de guardar a Palavra de Deus!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Quando guardamos a Palavra de Deus, fica mais fácil
entendemos o que nos acontece, pois estamos conectados ao Senhor e sabemos
que Ele tem o controle de tudo. Leia os versículos abaixo e tire uma lição para
sua vida: 1 Jo. 1.4; Sl. 92.12-14; 107.35-37.
➔ Sabe o que isso significa? Quando estamos em Cristo nossa alegria se torna
completa mediante o ato de experimentarmos a própria alegria de Cristo dentro de nós.
Trabalhar para Deus e frutificar satisfaz o cristão, pois ele sabe que assim está alegrando a
Deus. É impossível desassociar os frutos da alegria. Você realmente transborda de alegria
quando colabora com o reino, não importa o quão difícil sejam as circunstâncias, se a
plantação foi árdua ou mais tranquila, você vai experimentar a verdadeira alegria de Deus
quando tiver certeza de que O agrada. Os servos de Jesus vivem para agradá-lo, às vezes
somos testados severamente, mas é suficiente que o Senhor ame você e que você O ame.
➔ Leia os versículos abaixo e associe as colunas:
( ) Is. 12.3
a) a nossa alegria é abundante pois vem das infinitas bênçãos de Deus.
( ) Ne. 8.10
b) o que recebe a semente também se alegra em Deus.
( ) Mt. 12.20
c) Junto de Deus, na sua presença temos a mais profunda alegria.
( ) Sl. 16.11
d) Não há razão porque se entristecer, a alegria de Deus nos fortalece!
4) DECIDINDO: Pense agora e tome uma decisão.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore com aquela pessoa com quem você passou
tempo e agradeçam, se possível juntas, a Deus a oportunidade que Ele nos deu de termos a
Sua alegria, alegria completa! (R: a, d, b, c.)
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

