
Esboço para 
mensagem do treinamento de tempo integral 

no primeiro semestre de 2017 

------------------------------------------- 

TEMA GERAL: 
O MINISTÉRIO REMENDADOR DE JOÃO 

Mensagem Dez 

A videira verdadeira como o organismo do Deus Triúno  

Leitura bíblica: Jo 15:1-17 

I. A videira verdadeira com seus ramos (Cristo o Filho com os crentes no 
Filho) é o organismo do Deus Triúno na economia divina para crescer 
com Suas riquezas e expressar Sua vida – 1Tm 1:4; Ef 3:9; Jo 15:1, 5a: 

A. A função da videira verdadeira como um sinal do Filho é para o Deus Triúno 

ter um organismo no Filho para Sua multiplicação, expansão e glorificação na 

Sua vida divina – Jo 15:8, 16. 

B. O Pai como o agricultor é a origem e o fundador; Deus Filho é o centro, a corpo-

rificação e a manifestação; Deus Espírito é a realidade e a concretização; e os 

ramos são o Corpo, a expressão coletiva – Jo 15:1, 4-5, 26: 

1. Tudo que o Pai é e tem está corporificado em Cristo, o Filho, e é então tornado 

real no Espírito como a realidade – Jo 16:13-15. 

2. Tudo que o Espírito tem é trabalhado em nós, os ramos, para ser expresso e 

testificado por meio de nós; dessa maneira, o Deus Triúno processado é ex-

pressado, manifestado e glorificado na igreja – Ef 3:16-21. 

C. O organismo do Deus Triúno em João 15 é o Deus Triúno unido, mesclado e in-

corporado com o Seu povo escolhido, redimido e regenerado – Jo 14:20: 

1. O Pai, o Filho e o Espírito coinerem com os discípulos, pois o Deus Triúno e 

os discípulos estão unidos, mesclados e incorporados em um só – Jo 15:4-5. 

2. A meta da economia de Deus é essa incorporação divina e humana, amplia-

da e universal do Deus consumado com os crentes regenerados.   

II. Como ramos da videira verdadeira, somos a multiplicação, a duplicação, 
a expansão e o aumento de Cristo – Jo 15:4-5, 16: 

A. Cristo, o Deus infinito, é a videira e nós somos os Seus ramos; somos ramos do 

Deus infinito, organicamente um com Ele – 1Co 6:17. 

B. Porque somos ramos da videira divina, partes do organismo do Deus Triúno, 

somos iguais a Deus em vida e natureza – 1Jo 5:11-12. 

C. Quando cremos no Senhor Jesus, Ele se ramificou em nós e nos tornamos ra-

mos Nele – Jo 3:15. 

D. O fato de sermos ramos na videira significa que Cristo se tornou a nossa vida – 

Jo 11:25; 14:6; Cl 3:4. 

E. A videira é tudo para os ramos; a partir da videira e por meio dela, recebemos 

tudo que precisamos para viver como ramos – Jo 15:4. 

F. Cristo, como a videira, faz tudo por meio dos ramos; sem Ele não podemos fazer 

nada e, sem nós, Ele não pode fazer nada – Jo 15:5. 
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III. Como ramos da videira, precisamos permanecer na videira – Jo 15:4-5: 

A. Estar no Senhor é uma questão de união; permanecer no Senhor é uma questão 

de comunhão – 1Co 1:9, 30. 

B. Permanecermos em Cristo como a videira depende de termos uma visão clara 

de que somos ramos na videira; uma vez que vemos que somos ramos na videi-

ra, precisamos manter a comunhão entre nós e o Senhor – Jo 15:2. 

C. A vida cristã é uma vida de permanecer no Senhor – 1Jo 2:24, 27-28; 4:13. 

D. Permanecer no Senhor é ser um espírito com Ele – 1Co 6:17. 

E. Permanecermos em Cristo é a condição para Ele permanecer em nós – Jo 

15:4a, 5a. 

F. Fora da videira não somos nada, não temos nada e não podemos fazer nada – 

Jo 15:5b. 

G. Somente quando os ramos permanecem na videira, ela pode ser tudo para eles.  

IV. Os ramos são para gerar frutos para expressar as riquezas da vida do Pai 
no dispensar divino – Jo 15:8, 16: 

A. O aumento orgânico da igreja é a multiplicação de Cristo ao gerar fruto pelos 

ramos da videira verdadeira – Jo 15:5a. 

B. Com os ramos, temos a glorificação do Pai por meio da expressão das riquezas 

da vida divina ao gerar fruto – Jo 15:8. 

C. No versículo 8, a palavra glorificar significa ter a intenção, o conteúdo, a vida e 

as riquezas interiores e expressadas em cachos de frutos.   

V. Orações eficazes são resultado de permanecermos no Senhor e de Suas 
palavras permanecerem em nós – Jo 15:7: 

A. Quando permanecermos no Senhor e Suas palavras permanecerem em nós, 

haverá um desejo em nós que provém da Sua palavra. 

B. Tocaremos o sentimento do Senhor e entenderemos a Sua intenção; então, es-

pontaneamente, teremos o Seu desejo em nós.  

C. O Seu desejo se tornará o nosso desejo, o que Ele quer será o que nós queremos e 

oraremos segundo esse desejo. 

D. O Senhor responderá esse tipo de oração, porque ela resulta de permanecermos 

no Senhor e das Suas palavras permanecerem em nós.  

VI. Quando permanecemos em Cristo como a videira, temos a vida da igreja –
1Co 1:2, 9, 30; 6:17; 12:27: 

A. Os ramos são um com a videira e com os outros – Jo 17:11, 21-23. 

B. Quando permanecemos em Cristo, participamos da comunhão maravilhosa en-

tre os ramos; a vida interior de todos os ramos é uma, e essa vida deve circular 

continuamente por todos os ramos – Jo 15:4-5; 1Jo 1:7. 

C. A vida da igreja, a vida do Corpo, é uma vida de amar uns aos outros; a vida do 

Corpo é uma vida de amor e em amor – Jo 15:12, 17; Ef 4:16; 5:2. 

D. Somente podemos ter a vida da igreja vivendo no espírito mesclado: em Cristo 

como o Espírito que dá vida mesclado com o nosso espírito; devemos permane-

cer nesse espírito mesclado para a vida da igreja – 1Co 15:45b; 6:17; 1:2; 12:27. 


