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UMA VIDA PRODUTIVA – 004 A RAIZ NÃO É REMOVIDA  
Joao 15:1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 2 Toda a vara em mim, que 

não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3 Vós já estais 

limpos, pela palavra que vos tenho falado. 4 Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si 

mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em 

mim. 5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; 

porque sem mim nada podeis fazer. 6 Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como 

a vara, e secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem. 7 Se vós estiverdes em mim, e as 

minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. 8 Nisto é 

glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos. 

 

 

Precisamos entender algumas coisas muito lógicas... Uma casa, você tira paredes de lugar, você 

muda cor de paredes, você muda telhado, troca os acessórios de pias, mobílias e etc, Mas 

alicerce não se troca, não muda de lugar, PODEMOS ATÉ ACRESCENTAR, FORTALECER, 

Mas se tirar cai tudo! 

 

Pense... onde você construiu a sua história? A sua Família? Emprego? Alguns vieram a igreja 

sem alicerce, e ai Jesus colocou... Outros, construíram do zero a Vida na Igeja, conheceram sua 

esposa, esposo na igreja,conseguiram seus empregos através da oração dos pastores e irmãos... 

derrepente saem, largam igreja, não houve mais a voz do pastor, e então ao pouco espaço de 

tempo tudo começa desmoronar!  

 

Provérbios 12.3: "A raiz dos justos não será removida". Você recebe isso? O homem e a mulher 

justos podem enfrentar calor, cortes profundos, mas não despencará. Por causa da raiz! 

 

De repente vem a seca, os ventos, longos tempos aparentemente sem chuvas, mas o justo não 

seca, seus recursos não acabam, ele está ligado ao ribeiro da água da vida, Jesus Cristo.  

 

Como você tem passado os momentos de seca da sua vida? Você murcha, seca, desaparece? 

Mesmo que este período se prolongue, você continuará dando frutos? Aquele que tem raízes na 

palavra de Deus, que se resguarda em oração, que busca conselhos em vossos sacerdotes, que 

cria relacionamentos saudáveis com seus irmãos,  com certeza verá a glória de Deus em todas as 

situações, ele se manterá estável.  

 

Colossensses 2:6 Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, 

7 Arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela 

abundando em ação de graças. 

 

Gaste tempo diariamente na Palavra de Deus, medite na Palavra, memorize-a e obedeça a tudo 

aquilo que o Senhor lhe ensinar. É assim que você desenvolve raízes profundas e espirituais.  

 

Suas raízes devem estar penetradas no solo da Palavra de Deus, elas te capacitarão a enfrentar o 

calor, a pressão e a falta de "água".  SUA RAÍZ NÃO SERÁ REMOVIDA! 


