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“Escolhidos por Jesus”

INTRODUÇÃO
Estudamos sobre o novo nascimento e sobre vidas que foram transformadas por Jesus.
Além disso, também estudamos que, sendo novas criaturas, desfrutamos de uma vida
abundante em Jesus e faremos parte do seu Reino eterno. Tudo isso somente é possível
por conta da morte de Jesus na cruz que pagou o preço pelos nossos pecados. Toda essa
obra que Jesus realizou será que finaliza na nossa salvação, no nosso novo nascimento,
ou será que Ele nos escolheu e nos salvou com um propósito ainda maior? Será sobre
esse propósito que falaremos neste encontro.

I – A Videira Verdadeira
No capítulo 15 de João, Jesus nos diz que é a videira verdadeira e Deus é o lavrador. A
vara que está nele, mas não dá fruto, é cortada e a que dá fruto é limpa para que dê
mais fruto. A limpeza que se dá em nós ocorre por meio da Palavra de Deus:  “vós já
estais limpos pela palavra que vos tenho falado” (Jo 15.3). Para que possamos dar
frutos, precisamos estar firmes em Jesus porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós
precisamos glorificar a Deus e, segundo Jesus, Deus somente será glorificado se dermos
muito fruto e, somente se dermos muito fruto, seremos discípulos de Jesus.

II – Escolhidos e nomeados por Jesus
Jesus  continua  nos  instruindo  e  diz  que  somente  permanecemos  no  seu  amor,  se
guardarmos  os  seus  mandamentos  do  mesmo  modo  que  Ele  tem  guardado  os
mandamentos do Pai e permanecido no amor dele. Ele nos diz isso para que nossa
alegria  seja  completa  (Jo 15.11).  No versículo 16,  Ele  diz  que não fomos nós que o
escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos nomeou para que déssemos fruto e fruto que
permanece. Um novo céu e uma nova terra serão construídos (Ap 21. 1). Isso significa,
como disse Jesus, que “o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de
passar” (Mt  24.35).  Se  tudo  vai  passar,  o  que  haverá  de  permanecer  durante  a
eternidade? As almas que foram ganhas para Jesus por meio do nosso testemunho e da
nossa proclamação do evangelho:  “assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós”
(Jo 20. 21).

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Você tem gerado fruto permanente para Jesus? O que tem feito?

CONCLUSÃO
Depois  de  nascermos  de  novo  e  termos,  portanto,  nossas  vidas  transformadas,
desejamos ardentemente ser cooperadores na obra de Deus. Sentimos que Deus nos
chama para a mais nobre missão nesta terra: representar o Reino de Deus e ganhar
pessoas para, também, fazerem parte deste Reino. Fazer a obra de Deus é um privilégio
e uma honra. Nós somos responsáveis por dar continuidade à obra que Jesus iniciou e
temos conosco o Espírito Santo que nos capacita e que convence os homens do pecado,
da justiça e do juízo (Jo 16.8).
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