
Jo 15, 1 - 17



• 1 – 2: Introdução

• 3: Limpos

• 4 – 6: Unidos aos ramos

• 7: Retoma o versículo 03

• 8: A glória do Pai em quem dá frutos

• 9 – 15: Mandamento do Amor

• 16: Escolha

• 17: Retorno ao Mandamento do Amor



• VIDEIRA: A imagem de Israel. Ela representa a
memória e história da vida tribal do campo de
vinhas de Israel como fonte de sobrevivência.

• AGRICULTOR: É ligado ao Pai (Javé) que cuida de 
Israel. Liga-se também aos membros da 
comunidade responsáveis pelo tratamento da 
vinha na prática do Amor.

• RAMO: A parte da videira que representa a 
pessoa de cada um dos filhos de Israel. Que 
ligado a Videira tem Vida; separado não 
sobrevive e morre.



• FRUTO: O sinal profundo e real do amor vivido

e experimentado pela comunidade de Jesus.

• FOGO: Símbolo da situação de desligamento,

afastamento, separação do amor de Jesus.

Aquilo que joga a comunidade em situação de

egoísmo (não – vida)

• DISCÍPULOS: Referência às pessoas que vivem

concretamente o amor = os frutos de sua

ligação com Cristo



• MANDAMENTO: Expressão do amor que

motiva a vivência de comunidade =

mandamento = amor = ético. O mandamento

não como lei, mas opção livre.

• ALEGRIA: Liga-se a importância do vinho na

festa. Situação de satisfação pela colheita da

uva (Vinho).

• VIDA: É a própria instigação da comunidade

com o Amor.

• AMIGOS: Amizade daqueles alimentados na 



• Uma das imagens de Jesus.

• Está inserida dentro do bloco das comunidades 
(cap. 13 – 17).

• Condensa a mística da mensagem do 
evangelista.



• Denota o contexto de perseguição ao falar da

importância de permanecer em Jesus.

• Ser fiel ao projeto de justiça e solidariedade.

• Os cristãos por medo e insegurança não

queriam mais frequentar a comunidade para

não se expor a perseguições.



• Testamento espiritual de Jesus

• Dinâmica da vida cristã. Vida de comunhão 

com Cristo

• Jesus é a fonte de nosso amor fraterno. Isto 

deve ser refletido em nossa comunidade.



• Devemos ter uma estrutura que promova a

participação de todos.

• Jesus não apresenta um sistema de dogmas e

deveres, mas uma comunhão de vida. Seiva

correndo por todos os canais frutificando em

nossos atos.

• As mediações dessa comunhão devem ter o

mesmo caráter afetivo, efetivo e comunicativo.



O Pai me amou FONTE

Eu vos amei MISSÃO

Amai-vos uns anos outros       MANDAMENTO

Alegria FRUTO



• PERMANECER NO AMOR É DOAR A VIDA



Prova de amor maior não há que doar a vida pelo 

irmão.

Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos 

uns aos outros como eu vos tenho amado 

Refrão

Vos serei os meus amigos se seguirdes meus preceitos: 

amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado 




