Pr.Luiz Pereira - Manhã

O FRUTO QUE PERMANECE
(João 15:1-8)
15.1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai
ŸViver sob a influência de Cristo através
da fé.
é o agricultor. 15.2 Todo ramo que, estando
em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o
ŸPermanecer no amor (ágape) e na palavra
que dá fruto limpa, para que produza mais
fruto ainda. 15.3 Vós já estais limpos pela
ŸRenunciar aquilo que atrapalha e impede
palavra que vos tenho falado; 15.4
o nosso crescimento e produtividade
permanecei em mim, e eu permanecerei em
(Hb.12:1)
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. 15.5 Eu sou a II- Qual é o resultado da permanência em
videira, vós, os ramos. Quem permanece em Cristo?
mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque
a) “Esse dá muito fruto”
sem mim nada podeis fazer. 15.6 Se alguém
15.5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem
não permanecer em mim, será lançado fora,
permanece em mim, e eu, nele, esse dá
à semelhança do ramo, e secará; e o
muito fruto; porque sem mim nada podeis
apanham, lançam no fogo e o queimam.
fazer.
15.7 Se permanecerdes em mim, e as minhas
palavras permanecerem em vós, pedireis o
b) (Não) “Será lançado fora”
que quiserdes, e vos será feito.
15.6 Se alguém não permanecer em mim,
15.8 Nisto é glorificado meu Pai, em que
será
lançado fora, à semelhança do ramo, e
deis muito fruto; e assim vos tornareis meus
secará; e o apanham, lançam no fogo e o
discípulos.
queimam.
I - O que representa “permanecerdes em
Todos nós fomos chamados para dar frutos
mim”?
Permanecer é o mesmo que ser constante
a)Permanecer implica em:
ŸAndar em estreita intimidade e liberdade
com Cristo em oração, louvor e vida diária.
II Co. 3.18

c) “Pedireis e vos será feito”
15.7 Se permanecerdes em mim, e as
minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
O fruto que permanece é aquele que está
na Videira que é Jesus

ŸUma vida de comunhão que sente prazer

em obedecer e submeter-se a palavra de
Deus. João 15.10

Pedidos de oração:______________________________________________________________

