
 

 
 

OS DISCÍPULOS QUE JESUS QUER QUE SEJAMOS  
 
Dia 4 | A recompensa da perseverança  
 
 

PALAVRA 
 

“Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e            
demonstram que são meus discípulos de verdade.” João 15.8 (NVT) 

 
Jesus, no texto em que esse versículo está inserido, dá uma grande lição de              
perseverança e nos ensina sobre a importância de permanecermos firmados na Videira            
(Jo 15.1-11). Se perseverarmos nos momentos de poda (v.2), em que o Pai nos              
disciplina e aprimora com grande amor, daremos muitos frutos. E são frutos de justiça e               
paz (Hb 12.11). Se não nos cansarmos de fazer o bem, a promessa que o Altíssimo nos                 
dá é de que “no tempo próprio colheremos” (Gl 6.7-9). O Mestre é enfático ao afirmar                
que aquele que “põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de                   
Deus” (Lc 9.62). Dessa forma, a perseverança é pré-requisito para a obra do Reino. Isso               
porque nós não podemos produzir por conta própria os frutos que glorifiquem ao Pai (Jo               
15.4-5), contudo nós podemos persistir até o fim sem desistir e, assim, os frutos virão               
como consequência. O frutificar é recompensa da perseverança e prova de que somos             
verdadeiros discípulos de Jesus. Também na parábola do semeador, os frutos           
cresceram no coração que perseverou (Lc 8.15). Apesar da persistência fazer parte das             
características dos discípulos, o Senhor alerta que seu servo não deve esquecer do             
primeiro amor (Ap 2.1-5). Portanto, cada discípulo de Jesus foi escolhido para dar frutos              
que permaneçam (Jo 15.16), para que a luz de Cristo brilhe em nós e, assim, possamos                
dar glórias ao Pai por meio de nossas vidas (Mt 5.16).  
 
Grave o versículo cinco vezes em mensagem de áudio e mande para cinco amigos              
diferentes para guardá-lo no seu coração.  

 

 
ANOTAÇÕES  
 

1. Segundo Jo 15.8, qual é uma das maneiras de sermos reconhecidos como            
discípulos de Jesus? Cristo está falando nesse texto a respeito de qualquer fruto?             
Confira sua resposta em Gl 5.22 e Mt 7.16-18 

 



 

2. Leia Jo 15.1-10 e responda: 
a) Qual é a única maneira de produzirmos o fruto de que o Senhor fala?(v.4-5) 
b) Como podemos permanecer na Videira? (v.10) 
c) O texto fala que permanecer em Jesus traz outra consequência além de            
gerarmos frutos. Que consequência é essa? (v.7) 
d) O que o Pai faz com aquele que produz frutos? E com aquele que não               
produz? (v.2 e 6) 

 
3. Gerar frutos é a consequência natural do ramo que permanece conectado a alguma              
árvore. Dessa forma, não é o ramo quem determina o tipo de fruto produzido, mas a                
árvore. Ao avaliar seus frutos de acordo com Gálatas 5.22, você diria que tem              
permanecido em Jesus, ou tem se alimentado e se fixado em outras fontes? Se não               
tem permanecido em Jesus, a que você tem se prendido? Quais têm sido as              
consequências disso? 
 
4. Leia Gálatas 5.19-21 e liste ao menos cinco frutos que você gostaria de parar de                
produzir e, ao lado, maneiras práticas de eliminar esses erros. 

 
PRÁTICA 
 
[ ] Eu decido obedecer a Jesus com essa atitude _______________________ que           
tenho protelado. Farei isso em ____ dias. 
 
[ ] Eu decido perseverar em memorizar ao menos 10 versículos durante esse mês,             
para me ajudar a meditar constantemente na Palavra. 
 
[ ] Eu decido eliminar os frutos _______________ e ________________ na maneira            
que escrevi na resposta 4 acima: ___________________________________________. 
 

 
ORAÇÃO   
 
"Senhor, ajuda-me a tomar a decisão de todos os dias de permanecer na Videira, não               
apenas estudando, mas também praticando tudo aquilo que a sua Palavra me ensina.             
Que, dessa forma, eu gere muitos frutos que o honrem e glorifiquem. Se eu tenho me                
mantido preso a práticas ou relacionamentos que me levam a gerar maus frutos, me              
mostra e me conduz ao arrependimento para que eu seja livre." 

 


