




A verdadeira videira
Jo 15, 1-17



Jo 15, 1-17

Uma comunidade 

de iguais que

produz frutos!



Situando o texto
“Eu sou a videira, a verdadeira” (15,1) 
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☩ Os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João constituem o chamado

Livro da Comunidade: princípios e orientações práticas dirigidas aos

discípulos(as) para uma vivência comunitária

☩ Período que os cristãos eram perseguidos pelas autoridades do

judaísmo oficial e pelo império romano (11, 53; 12,10): fora da

sinagoga, as condições de vida eram muito difíceis e por uma questão

de sobrevivência, muitos abandonavam a comunidade cristã (por

volta do ano 90 d.C.)

☩ No Livro da Comunidade (13-17) contém discursos com o objetivo

ajudar as pessoas a permanecer fiéis ao projeto da justiça e da

solidariedade

☩ Insistência na palavra ‘’permanecer’’ em Jo 15, 1-17 (onze vezes)



Alguns destaques/princípios da  comunidade joanina:

01 Presença de Deus
Deus está presente em cada 
momento da comunidade 
(14, 20,23)

02 Consciência da igualdade
Comunidade sem hierarquia (tanto na
família como em grupo), que busca
eliminar as diferenças entre patrão e
empregado, servo e senhor. Todos são
chamados de discípulos(as) de Jesus
(chamados a servir e amar até o fim (13, 1.
14-15, 15, 12-13)

03 Sem exclusão
Na comunidade ninguém é 
excluído, nem mesmo o 
inimigo (13,26)

04 O amor
É a força que cria e unifica a comunidade: 
Como vos amei, amai-vos uns aos outros. 
“Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, 
se tiverdes amor uns pelos outros (13, 34-35; 15,12; 
1Jo 4,11).”



Alguns destaques/princípios da  comunidade joanina:

05 Serviço
A prática do serviço e da 
solidariedade é 
consequência natural da 
vivência do amor (13, 14015; 
15,13)

06 Resistência
A nova sociedade exige romper com o 
sistema injusto e não ter medo da 
perseguição, tortura, exclusão e morte 
(15, 18-16, 4)

07 Missão
A comunidade cristã 
continua a missão de Jesus 
(17,18-20).

08 Símbolos
O símbolo da videira e os ramos é um 
exemplo que nos ajuda a compreender 
melhor o sentido de permanecer, 
continuar, de resistir e de amar até o fim



Comentando o 
texto
Como Jesus vive pelo Pai (6,57), ele é por sua vez 
centro e origem da vida dos discípulos (videira). 
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☩ No antigo Testamento, a vinha era uma imagem muito usada para
representar o povo de Israel (cf. Os 10,1. Is 5,1-17; Jr 2,21; Sl 80, 9). A
imagem da videira e os ramos era uma linguagem fácil de
compreender (o cultivo de uvas na região era muito comum)

☩ Uma vinha necessita ser protegida (Pr 24,31), capinada (Pr 24,30),
irrigada (Is 27,3) e podada (Jo 15,2): cuidados que exigem tempo e
dedicação. Dizer que o povo de Israel é a vinha, significa a
experiência de ser amado(a) por Deus... de um Deus que é
peregrino com o povo

☩ A comunidade joanina renova essa experiência de sentir, através de
Jesus, Deus como parceiro em suas buscas de melhores condições
de vida

☩ A imagem da videira e os ramos nos ajuda a compreender a origem
e a vivência da comunidade. Numa videira, todos os ramos estão
ligados ao tronco. É dele que vem a seiva, a essência que garante a
vida

☩



☩ Cada ramo se desenvolve de maneira diferente, porém todos bebem da
mesma fonte. O fruto é o resultado da ligação e das condições
necessárias entre as raízes, o tronco, os ramos para que a planta se
desenvolva

☩ No Evangelho de João, a comunidade cristã tem sua origem em Jesus. É
ele que convoca e dá unidade e os faz filhos e filhas de Deus (1,12)

☩ O amor é que une as pessoas e também é a condição para que Deus faça
sua morada na comunidade (1,14;15,10): “Isto vos mando: amai-vos uns
aos outros’’ (15,17; cf. 13,34)

☩ O sonho da comunidade joanina era viver e construir uma sociedade
baseada no amor, na partilha e na solidariedade

A imagem da alegoria



O acréscimo

☩ Os capítulos 15-17 são um acréscimo que a comunidade do

Discípulo Amado achou por bem inserir no grande discurso

de despedida de Jesus (capítulos 13 a 17). De fato, é possível

perceber que Jo 14,31 continua perfeitamente em 18,1 [...]



Por que a 

comunidade do 

Discípulo Amado 

teria acrescentado 

esses capítulos? 



Provavelemente para 
aprofundar alguns 
temas não muito 
claros, pois a prática 
de Jesus exige 
contínua reflexão



Com esses acréscimos...

A comunidade pretendia destacar aquilo 
que a tornava diferente das outras 

comunidades dentro do ambiente eclesial 
no fim do primeiro século



Alguns temas importantes do cap. 15

Uma comunidade de iguais, sem privilégios 
nem hierarquias. O que importa é 
permanecer em Jesus, como o ramo 
permanece na videira

No final do primeiro século e início do segundo, a comunidade do
Discípulo Amado arriscava perder de vista o compromisso com a
transformação da sociedade. Alguns defendiam de que “permanecer
em Jesus” fosse algo pessoal e íntimo, sem consequências práticas.
Mais ainda: alguns se diziam "amigos" de Jesus sem querer "dar a vida"
como Jesus

Comunidade dos seguidores de 
Jesus

Missão



Conflito

Se a comunidade de iguais, como ramos na videira,
produz fruto, é inevitável e confronto com a sociedade
injusta, pois foi exatamente isso que aconteceu com
Jesus. Ele, à semelhança do Pai que sempre trabalhou (cf.
5,17), também trabalha, ou seja, continua refazendo a
criação corrompida pela injustiça. Seus seguidores
também precisam “trabalhar como Jesus e o Pai”. E isso
provoca reações na sociedade.

Alguns temas importantes do cap. 15



Testamento ou herança que Ele deixou 
aos que o seguem.

Os temas apresentados pertencem (na forma em que o 
evangelho de João aparece em sua redação final) ao 

discurso de despedida de Jesus (cap. 13-17).



Uma comunidade de iguais… (15,1-6)

A comparação
Cântico da vinha de 
Isaías 5, 1-7 (cf. Salmo 
80, 9-10)

Jesus
Mostra como quer a 

comunidade 
comparando a videira 

e os ramos
Quais seriam os 
frutos?
O direito e a o clamor 
por justiça (Isaías 5,7)

Na Bíblia
A videira é um dos 

símbolos importantes 
do povo de Deus



Ao dizer “Eu sou a videira verdadeira e meu Pai  é o 
agricultor”…

Para colaborar no 
projeto

É preciso estar unido a 
Jesus (como ramos unidos à 

videira)

Jesus
Se apresenta como ponto 
de partida (nova prática  do 

direito e da justiça)

Comprometer-se
Sentir-se responsável pela 
mesma prática de vida que 

levou a Jesus a se entregar por 
amor

Projeto do Pai Se não estiver 
sintonizado é 

cortado

Importante 
endender a 

comparação



A igualdade acontece na união com  Jesus na 
produção dos frutos

Jesus é tronco
Nós somos os ramos

A videira não produz …
…uvas no tronco e sim 

nos ramos

Torná-la fecunda
Com ações de direito e de 

justiça

O projeto de 
Deus não pode 

desaparecer

Não podemos 
tornar a videira 

estéril

Tudo depende do 
nosso compromisso 

com Jesus



A comparação da videira e dos ramos era muito 
estimada pela comunidade do Discípulo 

Amado. Nessa comunidade não havia 
hierarquia. Era uma comunidade de iguais...

...como iguais são todos 
os ramos de uma videira



Meu Pai é aquele que cuida da videira…

Discípulos
São convidados a viver 
em Jesus, a permanecer 

nele

Jesus é a verdadeira 
(vinha)

O Pai cuida, arracando os 
ramos secos

Quando não 
permanece…

Só presta para ser 
queimado

vv. 1.5 vv.3.7 v.6



Permanecer: símbolo da habitação do Pai e do Filho

Tema central: Jesus o 
tronco, fiel os ramos

Parte integrante do 
livro da glória

o ‘permanecer’ equivale a 
“permanecer em Jesus, no 

seu amor” (15,9). 

“permanecer”, como não 
habitar nas trevas, mas na 

luz (12,46)Usado para expressar o lugar 
onde mora o mestre e a 

permanência dos discípulos

7 vezes encontrado (40 
em todo evangelho)

Condição para 
igualdade e unidade

Quem come a carne de Jesus 
“permanece” (6,56) nele e 

“tem a vida” (6,57)

É a necessidade de os 
discípulos permanecerem 

em unidade com Jesus

Unidade literária vv 1-8
Jesus  (15, 1-5)

Fruto do permanecer (15, 5-8)



Pai agricultor

AT
Puro pode ser sinônimo de 
"santo", dedicado a Deus; 

cf. 11,55
Cuida da vinha para 

que produza os frutos 
que ele espera

Poda a vinha: corta os 
ramos secos e limpa 

para que produza

Cuidado amoroso do 
Pai

Encerram as linguagens 
metafóricas construídas sobre 

imagens agrícolas ligadas ao cultivo 
da vinha, como: videira, agricultor, 

ramos, poda, cortes, frutosA vinha é 
propriedade do Pai

Os ramos devem estar 
unidos ao tronco

Não é apenas o dono 
da vinha (5,17)

A comunidade são os 
ramos



O amor afetivo e efetivo

(v. 7-8) A glorificação do 
Pai

Se revela no amor mútuo 
manifesta-se na atividade dos 

discípulos, que continuam 
trabalhando em favor do homem 

(5,8)
O amor é como o fruto ‘da 

videira’ (15,9-17).

Não há amor ao outro sem 
amor a Jesus e não há fruto 
possível sem amar o outro

"Se cumprirdes os meus 
mandamentos, manter-
vos-eis no meu amor”

Deus é a fonte do amor, Jesus, 
o filho “unigênito" (cf. 3,16). 
Esse amor do Pai em Jesus é 
também o modelo que deve 

inspirar a relação dos 
discípulos

O fruto produzido pelo 
ramo da videira é dado 

por ele em favor de outro 
(servir)

Sem o amor ao outro, não 
há amor a Deus, pois o 
amor ao outro tem sua 

origem no Pai.

A comunidade humana que 
ele funda é o verdadeiro 

povo de Deus. Sua 
identidade vem do Espírito

“Assim como o Pai me 
demonstrou o seu amor, 
demonstrei-vos o meu” 



Estrutura do Texto

B
v. 3-4

A comunidade: condição 
para o fruto

A
v. 1-3

Apresentação da filiação 
divina de Jesus

C
v. 9-14

O amor do Pai: 
convocação do 

mandamento maior
v. 4-8

Convite a permanecer em 
Jesus (dar frutos)

(v.15-17): Transformação 
(servo x amigos)

Permanecer  no amor 
(experiência do amor –divino)

v.5-6 O discípulo: fruto e 
esterilidade

D
V. 7-8 

A glorificação do Pai



Análise 
Semântica

Amar a Deus exige o amor ao outro em 
igualdade. Sem o amor ao outro, não há amor 
a Deus, pois o amor ao outro tem sua origem 

no Pai. 
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Permanecer, vinha, ramo…
Permanecer Vinha Ramo

7 vezes no texto Ou videira (símbolo
de Israel como povo 

de Deus)

Que estiver vivo, deverá dar fruto e 
missão a cumprir

Aceitar a proposta AT: Deus Pai quem 
plantou e cuida

Não produz fruto quando não 
corresponde a vida que comunica

Fidelidade Povo de Deus  a
partir de Jesus

O Pai que cuida, corta o ramo bastardo 
(não pertence a videira)

União é a condição O verdadeiro pão 
do céu

João usa dessas figuras para evidenciar a 
unidade

Amor: origem no 
Pai



Fruto, puro, lava-pés…
Fruto Limpo Lava-pés

Realidade do 
homem novo

“puro” (cena de Caná
2,6)

Não é o ser lavado o que purifica, mas sim o 
lavar os pés aos outros; quem demonstra o 

seu amor, fica limpo

Indivíduo e 
comunidade

Lava-pés (13, 10s)

Nascimento homem 
novo

Talhas vazias 

União é a condição O verdadeiro pão do 
céu

Quem aprendeu 
pode dar frutos

Decisão de colocar 
em prática a 
mensagem

Ser agradável a Deus



Amizade, Amor, Serviço
Amizade Amor Serviço

Jesus escolheu a 
humanidade 

inteira, visto que 
veio salvar o 

mundo (3, 17;12,47)

Cumprir os seus 
mandamentos 

equivale a manter-
se no seu amor. 

Não existe amor a 
Jesus nem vida sem 
compromisso para 

com os outros

Os amigos de Jesus não são meros objetos de 
sua afeição; são sujeitos e parceiros. "Já não 

vos chamo servos..." (12,26 trata-se de 
diakonein, colocar-se a serviço). 

Somos chamados a "servir Jesus". Não somos 
escravos, mas amigos (15,15). 

Se não existe o amor, 
só resta o vazio, a 
ausência de Deus; 
Deus poderá ser 
imaginado, não 
experimentado 

Pois aquele que não ama não pode 
relacionar-se com o Pai. Este vazio enche-se 
de falsos deuses, que tomam o lugar do Pai, o 

único Deus verdadeiro (17,3)



A partir do v. 9, o discurso é sem interrupções 
acerca do mandamento do amor

O mandamento do amor recíproco aparece cinco vezes como forma verbal e quatro vezes como 
substantivo; 

O sujeito (Jesus) sai do discurso do “permanecer em mim” (vv. 3-8) para o discurso “permanecei 
no meu amor” (vv. 9-17); 

O amor tem suas exigências, desdobra-se necessariamente, em mandamentos (v. 17): linguagem 
dirigida à realidade; 

Encerram as linguagens metafóricas construídas sobre imagens agrícolas ligadas ao cultivo da 
vinha, como: videira, agricultor, ramos, poda, cortes, frutos; 

Outro tema posterior apresenta o caminho pelo qual os discípulos poderão sustentar-se diante 
do ódio do mundo (15,18–16,4a). 



Quem come minha carne...
A união do discípulo com a videira, consiste em comer sua
carne e beber seu sangue, expressão do seu amor (6,56:
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
permanece comigo e eu com ele). Logo, quem se
compromete com Jesus, fica unido a ele e participa da sua
própria vida, comunhão permanente com ele, como o
indica a figura da videira. Não se trata, portanto, de
voluntarismo, e sim da capacitação que se recebe com a
nova vida (15,4: eu permanecerei convosco). Jesus leva ao
compromisso com os outros. Essa integração de Jesus é que
produz o fruto.
Aquele que sai da comunidade por falta de amor é "secar",
ou seja, a carência total de vida. Quem renuncia a amar
renuncia a viver.



Jo 15, 9-17
Amor ágape aos 
discípulos (Pai 

como fonte, base)

Critério

Permanecer em 
Jesus

Cumprimir os 
mandamentos

Equivale a manter-se 
no amor

Comunidade

Visíveis os efeitos e sua 
experiência (amor)

…
Deus só está presente (e ativo) onde existe amor como o de 
Jesus, expresso por seu mandamento. Também não se pode 

proclamar a mensagem de amor se não se apoia na sua 
experiência

Não se pode ser amigo de Jesus sem seguir o dinamismo do 
Espírito, que leva ao amor para com os irmãos.



Contexto da missão

Aquele que os chama amigos 
chamá-los-á também irmãos 
(20,17). Jesus exige, portanto, 

que a relação entre os 
discípulos e ele seja de amizade

A amizade com Jesus significa a 
colaboração em trabalho que se 

considera comum a todos e 
responsabilidade de todos; por isso a 

alegria da missão é compartilhada 
com Jesus (15,11). Os discípulos não 

são servos assalariados de um senhor, 
e sim amigos que voluntariamente 

colaboram na tarefa



O AMOR:  
“Assim como o Pai me demonstrou o seu amor, demonstrei-vos o 

meu”: O Pai demonstrou seu amor a Jesus mediante a 
comunicação do Espírito (1, 32.33), que era a comunicação da sua 
glória e seu amor fiel (1,14). Jesus demonstra o seu amor para com 
os discípulos da mesma forma, comunicando-lhes a força do seu 

amor, o Espírito que está nele (7,39)



37

Referências Bibliográficas

CENTRO BÍBLICO VERBO. Da comunidade nasce a vida nova! São Paulo: Paulus, 2000. 

KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: amor e fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. 

MATEO, Juan; BARRETO, Juan. O evangelho de João: análise lingüística e comentário exegético. 2 ed. São 
Paulo: Paulus, 1999.

BORTOLINI, José. Como ler o evangelho de João: o caminho da vida. São Paulo: Paulus, 1994,

BÍBLIA. A Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2002. 

BÍBLIA. Bíblia do Peregrino. São Paulo: Paulus, 2002.



38

Referências Bibliográficas

TUÑI, Josep-Oriol. Os escritos joaninos e cartas apostólicas. v.8. São Paulo: Ave Maria, 1999.

GUEDES, José Otacio Oliveira. A gênese do discípulo: uma relação semântica e teológica de Paulo e João a 
partir do estudo de Filipenses 3,1-16 e João 15,1-8. São Paulo: Paulinas, 2015. 

LEON-DUFOUR, Xavier. Leitura do evangelho segundo João I. São Paulo: Loyola, 1996 (Coleção Bíblica 
Loyola, 13). 

BEHM, Johannes. ἄπελος. In: KITTEL, Gerhard; FRIEDRICH, Gerhard (ed.). Grande Lessico del Nuovo
Testamento. Brescia: Paideia, 1965. vol. I. 

LÉTOURNEAU, Pierre. Jésus, Fils de l’homme et Fils de Dieu: Jean 2,23–3,36 et la double christologie
johannique. Paris: Cerf, 1992. (Recherches. Nouvelle série, 27). 



39

Referências Bibliográficas

BRUCE, Frederick Fyvie. João: introdução e comentário. São Paulo: Edições Vida Nova, 2011

MOLONEY, Francis J. El Evangelio de Juan. Navarra: Editorial Verbo Divino, 2005. _____. The Gospel of John. 
Collegeville: Liturgical Press, 1998. 





Atualização

Celebração matutina da capela da casa Santa Marta
Homilia do papa Francisco

“O permanecer recíproco entre a videira e os ramos”
Quarta-feira, 13 de maio de 2020
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O cristão não é um ser isolado, mas uma pessoa que é membro de 
um corpo – o corpo de Cristo. A sua vocação é seguir Cristo, 
integrado numa família de irmãos que partilha a mesma fé, 

percorrendo em conjunto o caminho do amor. Por isso, a vivência 
da fé é sempre uma experiência comunitária. É no diálogo e na 

partilha com os irmãos que a nossa fé nasce, cresce e amadurece e é 
na comunidade, unida por laços de amor e de fraternidade, que a 
nossa vocação se realiza plenamente. A comunidade, contudo, é 

constituída por pessoas, vivendo numa situação de fragilidade e de 
debilidade…

Por isso, a experiência de caminhada em comunidade pode ser 
marcada por tensões, por conflitos, por divergências; mas essa 

experiência não pode servir de pretexto para abandonar a 
comunidade e para passar a agir isoladamente.
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A dificuldade da comunidade em acolher pode fazer-nos pensar 
nesses esquemas de fechamento, de preconceito, de instalação, que às 

vezes caracterizam a vida das nossas comunidades cristãs e que as 
impedem de acolher os desafios de Deus. Uma comunidade fechada, 
com medo de arriscar, é uma comunidade instalada no comodismo e 

na mediocridade, com dificuldade em responder aos desafios 
proféticos e em descobrir os caminhos nos quais Deus se revela. 

Como é a nossa comunidade? É uma comunidade fechada, 
instalada, cheia de preconceitos, criadora de exclusão, ou é 

uma comunidade aberta, fraterna, solidária, disposta a 
acolher?
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Jesus “passou pelo mundo fazendo o bem” (At 10,38), testemunhou o 
amor de Deus aos pobres e excluídos, foi ao encontro dos pecadores e 

sentou-se à mesa com eles (cf. Lc 5,29-30; 19,5-7), lavou os pés aos 
discípulos (cf. Jo 13,1-17), assegurou a todos que “o Filho do Homem não 

veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida” (Mt 20,28),

deixou-se matar para nos ensinar o amor total, morreu na cruz 
pedindo ao Pai perdão para os seus assassinos (cf. Lc 23,34)…

Quem adere a Jesus e à sua proposta de vida, não pode escolher um 
outro caminho; o caminho do cristão só pode ser o caminho do amor 

total, do dom da própria vida, do serviço simples e humilde aos 
irmãos ao jeito de Jesus. O amor aos irmãos é o distintivo dos 

seguidores de Jesus.
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Às vezes sentimo-nos frágeis e pecadores e, apesar do nosso 
esforço e da nossa vontade em acertar, sentimo-nos indignos e 
longe de Deus. Como é que sabemos se estamos no caminho 

certo? Qual é o critério para avaliarmos a força da nossa 
relação e da nossa proximidade com Deus? A vida de uma 

árvore vê-se pelos frutos…
Se realizamos obras de amor, se os nossos gestos de bondade e de 

solidariedade transmitem alegria e esperança, se a nossa ação torna 
o mundo um pouco melhor, é porque estamos em comunhão com 

Deus e a vida de Deus circula em nós. Se a vida de Deus está em nós, 
ela manifesta-se, inevitavelmente, nos nossos gestos.
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Muitas vezes somos testemunhas de gestos proféticos … E não 
tenhamos dúvidas: onde há amor, aí está Deus. O Espírito de 
Deus está presente até fora das fronteiras da Igreja e atua no 

coração de todos os homens de boa vontade. 

O discípulo só pode produzir bons frutos se permanecer unido a Jesus. 
Jesus é “a verdadeira videira”, de onde brotam os frutos da justiça, do 

amor, da verdade e da paz; é n’Ele e nas suas propostas que os homens 
podem encontrar a vida verdadeira. Muitas vezes os homens, seguindo 

lógicas humanas, buscam a verdadeira vida noutras “árvores”; mas, com 
frequência, essas “árvores” só produzem insatisfação, frustração, 

egoísmo e morte…
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Hoje, Jesus, “a verdadeira videira”, continua a oferecer ao mundo e aos 
homens os seus frutos. A missão da comunidade de Jesus, que hoje 
caminha pela história, é produzir esses mesmos frutos de justiça, de 
amor, de verdade e de paz que Jesus produziu. A responsabilidade é 

confiada, a nós, os seguidores de Jesus; que não criou um gueto fechado 
onde os seus discípulos podem viver tranquilamente sem “incomodarem” 
os outros homens; mas criou uma comunidade viva e dinâmica, que tem 

como missão testemunhar em gestos concretos o amor. 

Se os nossos gestos não derramam amor sobre os irmãos que caminham 
ao nosso lado, se não lutamos pela justiça,  se não construímos a paz e 

não defendemos a verdade, estamos a trair Jesus e a missão que Ele nos 
confiou. A vida de Jesus tem de transparecer nos nossos gestos e, a partir 

de nós, atingir o mundo e os homens.
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Que o Senhor nos ajude a 
compreender a sentir esta 

mística do permanecer, 
sobre a qual Jesus insiste 

tanto! 

Entre a videira e os ramos 
existe 

este permanecer íntimo. 
Ele, o Pai e o Espírito 

permanecem em nós, e nós 
permanecemos em Jesus!



A Igreja missionária é uma Igreja peregrina, desinstalada, samaritana, 
misericordiosa. Tem o Evangelho no coração e nas mãos e acolhe quem 
está desnorteado, caminha com as pessoas em situações difíceis, cura as 
feridas. O serviço revela o amor e não há verdadeiro amor sem amor a 
Jesus, e sem amar o outro. A igualdade, a fraternidade, a unidade e a 
solidariedade são expressões do amor da videira que torna todos os 

ramos iguais, para que todos possam produzir fruto em abundância.
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está desnorteado, caminha com as pessoas em situações difíceis, cura as 
feridas. O serviço revela o amor e não há verdadeiro amor sem amor a 
Jesus, e sem amar o outro. A igualdade, a fraternidade, a unidade e a 
solidariedade são expressões do amor da videira que torna todos os 

ramos iguais, para que todos possam produzir fruto em abundância.



A união entre Jesus e o discípulo será a condição para que exista 
vida na Igreja e ela possa produzir fruto. Não há verdadeiro amor 

ao outro sem amor a Jesus. Se há amor, há serviço, igualdade, 
fraternidade e unidade. As relações deixam de ser hierárquicas e 

tornam-se fraternas, face-a-face. Não há imposição, mas 
acolhida; não há doutrinação, mas experiência de fé partilhada; 

não há punição, mas justiça; não há exclusão, mas ir ao outro, ver 
a sua realidade, ouvir a sua história e sentir a sua dor. Estas 

foram as atitudes do Senhor para com o seu povo no Egito e as 
atitudes de Jesus de Nazaré. Estas atitudes devem ser de cada 

cristão: Sentir-se membro da videira, permanecer em Jesus e no 
Pai, para amar com o amor que o Pai nos amou. 



Deus é invisível, mas amando nossos 
irmãos temos o amor dele morando 

dentro de nós e no meio de nós.



«Permanecei em Mim e 
Eu permanecerei em vós;

quem permanece em 
Mim dá muito fruto».





Bom dia 
brasil



Aluna: Paula Brasil
4º ano Teologia



Thanks!


