
 

O desafio é permanecer. 

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

muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer 

em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao 

fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem 

em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de 

vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos.” João 15.5-8 

 

Se você está lendo ou ouvindo esse devocional, é por que você já participa do ministério 

Compromisso Adoração da PIB Curitiba, servindo nas mais diversas áreas com as quais 

atuamos. Neste caso, sabemos que você já tomou alguma decisão em conhecer Jesus, segui-

lo e adorá-lo. Podemos dizer que, eu e você, já estamos ligados a Ele através da fé, por isso, 

o texto de João 15 é tão importante para nós. 

O propósito de Jesus utilizar a figura da videira e dos ramos, é nos explicar de maneira clara 

uma verdade espiritual: não basta ter sido ligado, é preciso permanecer! É a permanência 

que nos garantirá dar frutos espirituais que fluem da vida de Cristo. Sem permanência, não 

há fruto e, como consequência, não há vida. 

Mas, o que significa permanecer? Nosso pastor Paschoal tem pregado dominicalmente sobre 

essas características e, durante a semana, temos meditado nelas em nossas células 

espalhadas pela cidade, por isso, neste devocional, vou destacar apenas uma característica 

que está no próprio texto que já lemos: a permanência da Palavra de Deus em nossos 

corações. 

Estamos de quarentena e, para a maioria de nós, há bastante tempo ocioso. Você tem se 

dedicado na leitura e estudo da Palavra de Deus? Segundo Jesus, a permanência, ou seja, a 

constância de nosso relacionamento com Sua Palavra nos garante a recompensa de 

pedirmos e sermos respondidos. Muitos querem respostas para suas orações, mas não 

dedicam-se ao conhecimento das escrituras. A promessa é para os que permanecem nas 

Palavras de Cristo, que as conhecem, vivem e proclamam. Você é uma dessas pessoas? Se 

não, sempre há tempo de começar. Comece por um evangelho. Nosso pastor Paschoal 

sempre sugere o de Marcos, por ser o menor. O importante é começar e não parar mais. Não 

esqueça, É IMPORTANE PERMANECER! 

Não sei em que situação você está, mas quero te estimular a recomeçar. Hoje há muitos 

recursos além da Bíblia escrita. Você pode ouvi-la, assisti-la... há tantas maneiras! Há também 

tantas versões... Não há motivo para estagnarmos. Vamos em frente! Não somos dos que 

recuam, mas dos que progridem em direção às expectativas de Cristo para nós. Ele quer que 

demos muito fruto, mas para isso, precisamos permanecer! 
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