
 

 

CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“Jesus é a Videira e nós somos os ramos” 

 

 

OBJETIVO:  Ser videira que dá frutos, a cada dia que passa. 

LEITURA:  João 15,1-8 

REFLEXÃO:  Jesus é a verdadeira videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. 

Jesus se apresenta como a verdadeira videira: aquela que dá frutos de justiça, retidão e 

amor. A comparação fala de algo dinâmico, de vida, seiva que circula animando todo o ser. Assim 

Jesus quer que seja a igreja e cada cristão: vivos, ativos, unidos e alimentados pela graça, ouvintes 

e servidores da palavra. 

Um galho separado do tronco não pode viver e por isso não produz frutos.Cristo é quem nos 

alimenta assim como um ramo é sustentado pela videira de um tronco ao qual está unido. 

 

AGIR:     

Atividade 1:  Seguir o caminho de Jesus é comprometer-se com seus ensinamentos de partilha, 

respeito e justiça. 

 

Marque um X nas atitudes que podemos praticar para permanecermos unidos a Jesus: 

(   ) respeitar os mais velhos 

(   ) ser desobediente aos pais 

(   ) ajudar alguém 

(   ) falar sempre a verdade 

(   ) brigar com os colegas 

(   ) respeitar o próximo 

(   ) fazer as pazes 
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Atividade 2:  Escreva com suas palavras: como posso estar sempre em união com Jesus? 

R: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Atividade 3:  Coloque as palavras no lugar certo:  
 

discípulo - atitudes - testemunha - próximo  
participar - fiel - ensinamentos 

 
 

“Ser _________________ de Jesus que _________________ em suas _______________ o 

amor a Deus, ao __________________ e a criação, deixando-o __________________ da sua 

vida e permanecendo ______________ aos seus _________________.” 

 

Atividade 4: Escutem o que Jesus disse: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem fica unido a 

Mim, e eu a ele, dará muito fruto, porque sem Mim vocês não podem fazer nada." Jo 15:5. 

Se permanecemos junto a Jesus, crescemos. Nossa vida produzirá belas folhas e frutos deliciosos. 

Mas se ficamos separados de Jesus, nossas folhas murcham e morrem e nunca daremos frutos. 

Como está a sua vida? Você está como um ramo na árvore ou como um galho seco na terra? 

R: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

MINHA ORAÇÃO:  “Jesus querido, quero todos os dias ficar bem juntinho de Ti, para que assim a 

terrinha do meu coração possa dar lindas flores e frutos”. Amém 

 

MEU COMPROMISSO:  Compreender que ser Cristão é viver em Cristo e tornar-se ramo da 

mesma videira. 

 

Mensagem : 

“Jesus quer que sejamos Ramos Frutíferos, precisamos ouvir e guardar bem as palavras da 

verdadeira Videira, que é Jesus Cristo. 


