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No capítulo 15 de seu livro, o Apóstolo João 
descreve a Jesus como fonte de vida para a huma-
nidade: “Eu sou a videira, vós as varas; quem está 
em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque 
sem mim nada podeis fazer”, Jo 15.5. 

Aqui encontramos duas figuras que nos aju-
dam a compreender a mensagem: a videira, que é 
Jesus; e os ramos, que somos nós. Sabemos que as 
misericórdias do Senhor se renovam dia após dia, 
por este motivo, cheio de misericórdia e compai-
xão, Deus convoca novos “ramos” para frutificar, 
dando bons frutos. No livro de Mateus, o reino dos 
céus é comparado ao agricultor que sai à procura 
de novos trabalhadores para sua vinha: “Porque o 
reino dos céus é semelhante a um homem, pai de 
família, que saiu de madrugada a assalariar traba-
lhadores para a sua vinha”, Mt 20.1.

Os vinhateiros são convidados para trabalhar 
em uma vinha já estruturada e com todas as 
condições de dar bons frutos. O salário a ser 
pago é o mesmo para todos. A oportunidade 

chega para eles de forma igual, por meio de um 
convite. Toda estrutura já está preparada, espe-
rando somente os vinhateiros. Para isso, ante-
cipadamente, o agricultor escolheu um terreno 
fértil para a plantação, e o projeto de plantio foi 
iniciado para que a colheita fosse perfeita. Deus 
é o nosso agricultor, pois com zelo e cuidado 
desenhou o plano mais perfeito da Terra, a fim 
de livrar a humanidade da prisão do pecado. Nós 
somos os trabalhadores, pois quando aceitamos 
a Cristo somos chamados para uma grande obra 
onde a recompensa é a vida eterna.

O Pai nos chamou e nos confiou a responsa-
bilidade de cuidar de Sua vinha. A recompensa 
por esse trabalho não é terrena, mas sim eterna. 
Precisamos entender que a convocação para traba-
lhar na vinha de Deus tem apenas uma finalidade: 
produzir frutos para o reino. Jesus é videira; Ele 
é a estrutura, as raízes; nós somos os ramos, que 
produzirão novos frutos, dando continuidade à 
plantação até a volta de Cristo.

CHAMADOS PARA DAR BONS FRUTOS PARA O REINO
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