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Em uma conferência internacional um jovem autor vive uma fantástica experiência: enquanto o autor dava autógrafos,
um senhora pega um de seus livros e exclama: “Finalmente uma história limpa!”
Gentilmente o rapaz responde: “Eu escrevo limpo porque penso limpo. E isso não é um esforço!”
O autor simplesmente expressava por escrito aquilo que vinha de seu interior...
*O que tem saído de seu interior, por meio de suas palavras?
*O que tem saído de seu interior por meio de suas ações?
*O que tem passado ai dentro de seus pensamentos?
Estas são perguntas interessantes, se olharmos do ponto de vista do exemplo anterior.
Se eu ou você estivéssemos no lugar daquele autor será que a senhora diria que era uma história limpa?
Pense um pouco sobre isso...
Gostaria que você abrisse sua bíblia em João 15. 1-8
Aqui vemos Jesus falando aos seus discípulos sobre dar frutos, amar, sofrer e testemunhar.
Dar frutos, esta é tarefa dos filhos de Deus (((João 15.16)))
Dar fruto é o produto de uma árvore, os frutos surgirão no devido tempo se a planta estiver bem. Lembra de Salmo n° 1
Bem regada;
Bem...

Bem adubada;

Bem cuidada;

Bem enraizada;

Bem...

E para as plantas dar fruto não é sofrimento, imagino que é um prazer, uma satisfação depois de bels e perfumadas
flores surgirem lendas e coloridas frutas, que servirão para alimentar animais e seres humanos, bem como para propagar a
espécie.
Mas ao olharmos para o texto lido vemos três detalhes:
1.

2.

Os Símbolos
a. O Filho é a videira verdadeira
Em Jesus estão todas as fontes do que é puro e verdadeiro, dele fluem rios de água viva, que purificam os que
nele crêem
b.

O Pai é o agricultor
Aqui vemos Deus como aquele que cuida supre as necessidades da planta, e prepara pra a produção;

c.

O Cristão é o ramo
Aqui estamos nós, se ligados a videira produziremos frutos limpos e dignos de glória.
Se não estivermos ligados a videira verdadeira, produzimos frutos amargos e sem cor.

Os passos
a. Devemos nos submeter à poda v. 2-3
Aqui entra algo bastante complicado em nossas vidas, submeter-se a poda ser limpo.
Quando você foi ou ainda esta na adolescência deve ter vivido as incomodas espinhas. Pois é, são infamações
que surgem em nossa pele que vem trazendo sujeira de dentro pra fora.

Muitas vezes nos achamos os caras, com a bola cheia e tudo mais, mas no fundo nada mais somos que um
rosto cheio de espinhas...
Uma ferida...
Que Deus quer curar e limpar tirando toda a infecção gerada pelo pecado, auto suficiência e
incredulidade que está La dentro, escondida ou coberta com uma capa de espiritualidade.
Se não formos limpos de dentro pra fora corremos o risco de ser jogados no fogo, desprezados por Deus,
considerados inúteis, infrutíferos.
“ Há alguma coisa errada em mim, embora não me agrade reconhecer isso.” Larry Crabb autor
Eu também tenho um monte de coisas que penso e até falo que não me orgulho, pelo contrario tenho
vergonha e sei que se não me submeter à limpeza do agricultor eu vou sofrer as conseqüências.
“ Não queira ver meu interior; há muita coisa nele de que nem eu gosto.” Larry Crabb
A aparência de uma ferida não é agradável, nem pra quem tem ela, nem pra quem a limpa e a cuida.
Quer ver o que o dicionário fala sobre o significado da palavra limpo?
Que não tem impurezas ou manchas: fato limpo. Nítido; puro. Que não tem mistura. Isento. Aperfeiçoado;
bem feito: Claro, evidente.
Isto esta totalmente ligado com o que Jesus esta querendo dizer aos discípulos e cada um de nós nesta noite.
Seja limpo;
Sem manchas;
Aperfeiçoado;
Sem misturas;
Como, quando e aonde conseguiremos isso??
b.

3.

Devemos permanecer no Filho v. 4, 5 e 6
Jesus é a base, ele é a fonte, ele é o ponto de partida, o meio e o fim deste processo de limpeza.
Permanecer nele é fundamental para nós os ramos como para os frutos vindouros.

Resultados
a. Bons frutos v. 7 e 8ª
Bons frutos, serão nada mais resultados de uma vida transformada e limpa pelo agricultor.
E isso vir de dentro para fora, sem esforço nenhum, pois será o resultado de nossa vida ligada a videira
verdadeira.
b. Glorificar o Pai v. 8b

Enquanto trabalhava nesta mensagem estava ouvindo uma banda que gosto muito a letra da música dizia que
o poder de Deus nos restaura e nos redime, é mais ou menos assim:
Nos encontrar caídos em uma poça de lama ou pecado e ter as mãos de Jesus estendidas em nossa direção
para nos levantar e nos restaurar
Ter o cuidado de Deus pai nos limpando, nos lavando de toda a sujeira que vem de dentro e suja o nosso
exterior, suja o nosso testemunho.
Tudo isso para que entendamos que o que precisamos é permanecer, permanecer em Jesus.
Permanecer nele é o único caminho para uma vida frutífera, pra uma vida limpa.
O que nos limpa de toda a sujeira é palavra de Deus conforme o v. 3.
Conclusão:
Um coração puro é o resultado do trabalho de Cristo; um interior transformado, alterado e limpo pelo sangue
precioso de Cristo.
Somente no Seu poder conseguiremos permanecer limpos.
Falhas vamos cometer com freqüência, mas ao lermos (((I João 1.9 “Se confessarmos os nossos pecados, ele é
fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.”))) entenderemos o que é ser limpo.
(((Uma verdadeira Transformação exige um exame interior)))
Um exame interior pode nos deixar desalentados/Desanimados.
Um coisa entendi enquanto pensava no assunto:

Jesus quer que examinemos nosso interior profundamente, para percebermos como agimos nos
relacionamentos com os outros, para enxergarmos nossas atitudes egoístas que deturpam que atrapalham nosso amor
ao próximo.
O que preciso para ser transformado de dentro pra fora????
Submeter-me a poda e limpes para produzir bons frutos e glorificar o Pai permanecendo na videira que é Jesus.
Jesus nos torna limpos através do Seu sacrifício e da Sua Palavra.
Quando permanecemos em Cristo, nossas falas e ações que aos outros parecem renovadas e puras fluem do
nosso interior.
Um coração puro é o resultado do trabalho de Jesus Cristo em nosso interior, de dentro pra fora.
Permaneça!!!

