
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 
VIDA FRUTIFERA 

João 15.8  Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos. 

Introdução: Eu quero ser Frutífero – Todos nós queremos ter uma vida bem produtiva em todos os aspectos de nossa Vida, 

responda uma pergunta; o que te atrapalha a estar mais próximo de DEUS?  Deus quer que sejamos frutíferos, mas como ser 

frutífero?  

 

• Preciso ter quatro atitudes: 4 atitudes! 

 

1) Cultivar as Raízes: Sem Raízes não há fruto: Em Jr 17.7-8, a Palavra diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, 

Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas 

folhas estão sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.” É preciso boas raízes, sem raízes 

nada de fruto! Precisamos de raízes para suportar o tempo; Nós haveremos de passar por momentos difíceis, momentos de calor, 

de sequidão, as vezes até verdadeiros incêndios... Você conhece a bananeira, pois é, ela pode ser cortada, queimada que nasce de 

novo, pois suas raízes são tremendas. Já viu falar do Carvalho? Ele tem centenas de quilômetros de raízes, se alinhadas... Em 

Provérbios 12.3 diz que “A raiz do justo não será removida.”  

Precisamos cultivar, cuidar, tratar de nossas raízes, A raiz é o que alimenta a arvore! Nossa  Raiz é Jesus, a Palavra, que através 

da Igreja, da Célula, através da sua Família Pastoral, Deus vai aprofundando as nossas raízes! Já percebeu que quando somos 

ministrados, somos reanimados, motivados nas células na igreja! O diabo quer sempre arrancar sua raiz, sua intimidade com 

DEUS,  NÃO DEIXE, ANULE MEU IRMÃO! 

Tudo depende de suas raízes! Como cultivo as raízes? A resposta está na Bíblia,  Salmo 1.2-3: Ali diz que o bem-aventurado é 

aquele cujo o prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, Ele é como árvore plantada junto a corrente das 

águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha”. 

 

2) Eliminar as ervas daninhas: Se quero ser produtivo, preciso eliminar plantas que crescem ao meu redor que tentaram sugar 

minhas energias, minhas forças, que vão tirar o potencial dos meus frutos; Ervas daninhas são aquelas plantinhas que nascem 

junto aos canteiros do que você plantou;  As vezes nascem com muito mais força, com muito mais beleza até do que as plantas; 

E, engraçado que nem precisam de cuidado, aproveitam do cuidado que você tem com a planta; Ninguém chama ela na Horta, ela 

vem só, MISERICÓRDIA... E, eu quero te perguntar: Quais são as ervas daninhas que estão crescendo junto à sua vida? O que é 

que está atrapalhando você a dar frutos? Ervas daninhas na nossa vida são as preocupações, as ansiedades, que sugam o nosso 

tempo, nossos recursos, nossa energia e não nos deixam frutificar. 

As Ervas Daninhas muitas vezes são Desobediência, Caráter desajustado, mentira, alguém chega e coloca desanimo  no coração, 

duvida o diabo usa muita duvida para tirar a força de nossas vidas... Há pessoas que dizem não terem tempo para ler a Palavra, 

para estudar, para frequentar uma célula, vir aos cultos, vivem ocupados demais, muitas vezes essas ervas não são pecados, mas 

sim coisas desnecessárias na nossa vida, coisas a mais do que Deus quer para nós. Ervas daninhas é sinal de negligência, 

incompetência. Não deixe elas crescerem na sua vida. Elas não podem abafar sua vida espiritual; Reprograme sua agenda, suas 

atividades, senão, daqui a pouco além de não dar fruto, você acaba perdendo o que já deu... 

 

3) Coopere com Deus:  Em João 15.1-2, Jesus falou sobre os frutos de uma videira, o pé de uva. Ele disse: “Eu sou a videira 

verdadeira, e meu pai é o lavrador. Ele corta fora todo os ramos que não produzem, e limpa os ramos que dão fruto, para que 

produzam mais ainda.” É meu irmão e irmã, para produzir precisamos ser podados! Temos alguns excessos que precisam ser 

CORTADOS!  Podar quer dizer cortar os ramos mortos e também os vivos e até alguns frutos que já produzimos; Isso é de 

doer! Muitas vezes quando Deus resolve nos podar, achamos que ele está nos castigando, mas não é nada disso; Ele está apenas 

nos ensinando a depender Dele, e não das coisas que Ele mesmo nos deu; Como muitas vezes ensinamos os filhos. 

Deus com frequência corta coisas boas nas nossas vidas, mas para que nossa vida fique mais sadia. Na hora da poda, a gente não 

entende, vamos entender depois; 

Coopere com Deus, se ele podou, ele sabe o que está fazendo, lá na frente você vai ver o fruto disso tudo; 

Deus usará problemas, pressões, até mesmo pessoas, para nos podar, ai, ai, como Deus usa pessoas, Meu Deus!!! Em Hebreus 

12.11 diz que toda correção no momento não causa alegria, mas sim tristeza, mas logo depois a Palavra diz que isso produzirá um 

fruto pacífico de justiça.Toda disciplina na hora desagrada, mas cale-se, confie em Deus, Ele vai resolver; 1) Cultiva as Raizes 

 ...2) Eliminem as Ervas Daninha ...3) Coopere com Deus 

4) Aguarde a Colheita: Se você tem raízes profundas, elimina as ervas daninhas e aceita a poda, meu irmão e irmã, seu destino é 

uma grande colheita.  Mas é preciso saber aguardar, nada é da noite para o dia, aliás, as coisas que são assim, normalmente 

são fracas, debilitadas, frágeis.  As vezes achamos que nosso crescimento espiritual, nossa prosperidade, nossos frutos, estão 

demorando muito.  Os melhores frutos amadurecem devagar, não pressione o amadurecimento; 

Jesus disse em João 12.24 disse que se o grão de trigo que cai na terra se não morrer, não produzirá fruto, ficará sozinho. Você 

entende isso? As vezes não produzimos frutos ainda porque não morremos, no dia em que morrermos para o mundo, para o nosso 

ego, vamos começar a dar muitos frutos. 

• Você quer ter vida? Então precisa morrer... A morte precede a verdadeira vida; Você é a melhor semente de 

Deus, mas não fique cavucando e tentando ver como a semente está, não se apresse, espere, aguarde. 


