


E disse: É necessário que o 
Filho do homem sofra 

muitas coisas e seja 
rejeitado pelos líderes 

religiosos, pelos chefes dos 
sacerdotes e pelos mestres 

da lei, seja morto e 
ressuscite no terceiro dia.  

Lc 9.22 



Tenho lhes dito estas 
palavras para que a 
minha alegria esteja 
em vocês e a alegria 

de vocês seja 
completa. 

Jo 15.11 



Até agora vocês não 
pediram nada em 

meu nome. Peçam e 
receberão, para que 
a alegria de vocês 

seja completa. 
Jo 16.24 



Agora vou para ti, mas 
digo estas coisas 

enquanto ainda estou 
no mundo, para que 

eles tenham a 
plenitude da minha 

alegria. 
Jo 17.13 



Qual é o tema desta parábola? 



Os passos de Jesus 



Quem são os personagens 
desta parábola? 



Eu sou a videira 
verdadeira, e 
meu Pai é o 
agricultor.   

Jo 15.1 



Eu sou a videira; vocês 
são os ramos. Se alguém 
permanecer em mim e 
eu nele, esse dá muito 

fruto; pois sem mim 
vocês não podem fazer 

coisa alguma.   
Jo 15.5 



Agricultor 



Eu sou a videira 
verdadeira, e 
meu Pai é o 
agricultor.    

Jo 15.1 



Meu Pai é 
glorificado pelo fato 

de vocês darem 
muito fruto; e assim 

serão meus 
discípulos.   

Jo 15.8 



Se vocês obedecerem aos 
meus mandamentos, 

permanecerão no meu 
amor, assim como tenho 

obedecido aos 
mandamentos de meu Pai 

e em seu amor 
permaneço. 

Jo 15.10 



Todo ramo que, 
estando em mim, não 
dá fruto, ele corta; e 
todo que dá fruto ele 

poda, para que dê 
mais fruto ainda.  

Jo 15.2 



Vocês não me 
escolheram, mas eu os 

escolhi para irem e 
darem fruto, fruto que 

permaneça, a fim de que 
o Pai lhes conceda o que 
pedirem em meu nome. 

Jo 15.16 



Videira 



Eu sou a videira 
verdadeira, e 
meu Pai é o 
agricultor.  

  
Jo 15.1 



...Nenhum ramo pode 
dar fruto por si mesmo, 
se não permanecer na 
videira. Vocês também 

não podem dar fruto, se 
não permanecerem em 

mim.  
Jo 15.4 



Eu sou a videira; vocês 
são os ramos. Se alguém 
permanecer em mim e 
eu nele, esse dá muito 
fruto; pois sem mim 

vocês não podem fazer 
coisa alguma.   

Jo 15.5 



Ramos 



Eu sou a videira; vocês 
são os ramos. Se alguém 
permanecer em mim e 
eu nele, esse dá muito 

fruto; pois sem mim 
vocês não podem fazer 

coisa alguma.    
Jo 15.5 



Meu Pai é 
glorificado pelo 

fato de vocês 
darem muito fruto; 
e assim serão meus 

discípulos.   
Jo 15.8 



Vocês não me 
escolheram, mas eu os 

escolhi para irem e 
darem fruto, fruto que 

permaneça, a fim de que 
o Pai lhes conceda o que 
pedirem em meu nome.    

Jo 15.16 



Que fruto é esse? 



Vocês não me 
escolheram, mas eu os 

escolhi para irem e 
darem fruto, fruto que 

permaneça, a fim de que 
o Pai lhes conceda o que 
pedirem em meu nome.   
Jo 15.16 



Tenho lhes dito 
estas palavras para 

que a minha alegria 
esteja em vocês e a 

alegria de vocês 
seja completa.    

Jo 15.11 



Deixo-lhes a paz; a 
minha paz lhes dou. 
Não a dou como o 

mundo a dá. Não se 
perturbem os seus 

corações, nem tenham 
medo. 

Jo 14.27 



Eu lhes disse essas 
coisas para que em 

mim vocês tenham paz. 
Neste mundo vocês 

terão aflições; contudo, 
tenham ânimo! Eu venci 

o mundo.    
Jo 16.33 



O meu 
mandamento é 
este: amem-se 
uns aos outros 

como eu os amei.      

Jo 15.12 



Quando vier o 
Conselheiro, que eu 

enviarei a vocês da parte 
do Pai, o Espírito da 

verdade que provém do 
Pai, ele testemunhará a 

meu respeito.     
Jo 14.26 



E vocês também 
testemunharão, 

pois estão 
comigo desde o 

princípio.       
Jo 14.27 



Vocês serão 
meus amigos, 

se fizerem o que 
eu lhes ordeno.      

Jo 15.14 



Já não os chamo servos, 
porque o servo não sabe o 
que o seu senhor faz. Em 

vez disso, eu os tenho 
chamado amigos, porque 
tudo o que ouvi de meu 

Pai eu lhes tornei 
conhecido.        

Jo 15.15 



Quais as condições para 
frutificar? 



Conclusão: Deus de amor e 
disciplina 



Deus cuida 



E se não...?  


