A videira verdadeira
Precisamos permanecer em Jesus para produzir “Bons” frutos

Introdução: Precisamos estar ligados a Jesus, por que Ele é a Videira, e nós somos os ramos.
Chamados a produzir Bons frutos.

Desenvolvimento: Jo 15,1-8
O Pai é o agricultor, Jesus a Videira (o Tronco) nós os Ramos
Temos a Missão de produzir frutos e mais ainda, não é qualquer fruto (azedo, amargo,)
Mas frutos Bons e só é possível se estivermos ligados a Videira
Em especial nesse mês somos chamados a olhar quais frutos estamos produzindo em nossa
família que realmente é o lugar mais difícil.
Quais são os frutos? Amor, bondade, perdão, generosidade, mansidão, paciência, simplicidade,
humildade, paz, alegria, fidelidade (o que Glorifica o Pai é que produzais frutos em abundancia
e vos torneis meus discípulos
Jesus transformou água em vinho, multiplicou os pães, curou multidões de cegos, paralíticos e
Ressuscitou mortos. O Pai convida o Ramos a produzir frutos também precisamos levar em
nossas famílias esses frutos
Porém para acontecer esses frutos precisamos estar Ligados a Jesus com intima unidade que
possibilita a vivência dos Dons
Claro que unido a Jesus nos leva a entender que precisamos estar unidos a Igreja
Papa Francisco: pois por meio da Igreja, cada fiel fica em comunhão Vital com Cristo. No
entanto para que isso aconteça, é necessário manter-se Fiel ao Batismo e crescer na
intimidade com o Senhor mediante Oração, a escuta e a docilidade à sua Palavra, a
participação aos sacramentos, especialmente à Eucaristia e à Reconciliação

E continua o Papa: O Ramos não é autossuficiente, mas dependem totalmente da Videira, na
qual se encontra Fonte de vida. Se alguém não permanecer em mim, é jogado fora, como o
ramo, e seca; depois são ajuntados, jogados ao fogo, e queimado (Jo 15,6).

Às vezes pensamos nossa tem pessoas na minha família que não vai à igreja, mas faz tanto
bem (podemos entender que os frutos só serão Bons se estivermos ligados a Jesus).

Não podemos dar frutos por nós mesmo. (para refletirmos mais quais os frutos estamos
semeando em nossa família )

Conclusão: Temos duas opções / alternativas
Se não produzirmos frutos: seremos cortados
Se produzirmos: seremos podados
Deixemo-nos ser podados pelo Senhor para podermos dar frutos em nossas famílias.
Que possamos permanecer no Senhor, ter olhos fixos só assim conseguiremos.
Podemos concluir que o grande segredo é permanecer Unida a Videira
Nenhum ramo pode dar fruto por si próprio.

Oração: peçamos ao Senhor em primeiro por nós, que realmente possamos produzir frutos
que o Pai seja Glorificado, que possamos permanecer Unidos a Videira Peçamos pelos nossos
que se acheguem a Videira.

