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INTRODUÇÃO

Neste mês procuraremos extrair as mais ricas e poderosas lições deste discurso precioso do nosso
Senhor Jesus Cristo, registrado pelo evangelista João. A primeira delas é que ELE,o Senhor Jesus
Cristo, e a fonte supridora da nossa vida espiritual,  pois Ele é o Tronco ao qual nós como ramos
estamos ligados.

O QUE SIGNIFICA ESTAR LIGADO

Nós, como crentes não estamos soltos neste mundo. Estamos arraigados em Cristo e tudo que há na
raiz é para o nosso sustento.

Estamos ligados na Videira não apenas para recebermos sua seiva vital, mas assim como as varas
fazem parte da videira, também nos fazemos parte do seu corpo aqui na terra. Jesus estando na Terra
foi um com seu Pai, e teve tão intima comunhão com Ele , chegando mesmo a afirmar que era um com
o PAI. (Jo 10.30) Assim quem o via, via o próprio Pai. (Jo 14.9) Pouco antes de padecer, intercedeu
pelos discípulos, (Jo 17 pedindo ao Pai que os seus discípulos fossem um com Ele assim como Ele era
um com seu PAI. Jo 17.21.

Ser um com Ele portanto, significa fazer parte do seu corpo na terra, ter comunhão uns com os outros
no partir do pão, At 2.42 , lendo e meditando em sua Palavra, tendo uma vida de oração e plena busca
pelo seu Espirito Santo. Só assim desfrutaremos pleno gozo na unidade de nosso Senhor.

A IMPORTÂNCIA DE ESTAR LIGADOS
Quando estamos ligados, somos protegidos pelo tronco e a raiz da videira verdadeira, que é Cristo. Ele
disse que edificaria sua igreja e nada, absolutamente nada , nem mesmo as portas do inferno, podem
prevalecer contra ela.  (Mt 16. 18) Assim quando estamos ligados nessa igreja inabalável,  pois é o
Senhor quem a sustenta, nos sentimos completamente seguros de nossa posição espiritual. (Ef 2.6)
Como varas que estão ligadas no tronco e o tronco à raiz da videira, assim também nós quando ligados
na verdadeira igreja (a Noiva de Cristo) também devemos estar ligados a uma igreja local, que é seu
corpo visível na terra. Por sua vez esta igreja local está ligada a um ministério, que está por sua vez
ligado a uma convenção estadual e também nacional.

Mas todos juntos fazemos parte de um só corpo e temos uma só cabeça, (Ef 4.4-6) que é Cristo ao qual
estamos ligados como membros de seu corpo. Portanto assim como as varas não podem ter vida
estando desligadas da raiz, nem nós teremos, se estivermos desligados de nosso Senhor Jesus ,a quem
seja dada toda honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amem!

CONCLUSÃO
Devemos, portanto, permanecer sempre ligados nesta Videira que é Cristo, pois assim a seiva que está
na raiz alimentará e suprirá todas as nossas necessidades espirituais.

COMPARTILHAMENTO
Compartilhe com o restante do grupo, que diferença em sua vida, tem feito participar de um IDE e
como isto tem te ligado ao resto da igreja.
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