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UMA VIDA PRODUTIVA – 006 A PODA 
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.  
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; Você sabia que existem 3 tipos de 

poda?  

1º Poda de Limpeza e Manutenção: esta poda é para a retirada da parte indesejada da planta: 

galhos velhos secos, doentes, galhos partidos por raios, galhos e folhas com fungos, frutos podres...  

Você consegue entender a profundidade disto? Não é punição, e sim amor de DEUS! Precisamos da 

poda de manutenção... em alguns casos diariamente. 

 

2º Poda de formação: a poda de formação tem por objetivo dar a planta uma forma equilibrada! 

Esta poda da uma forma na planta, é como que a planta estivesse esculpida! Quem sabe você já viu 

plantas com formatos lindos, desenhadas, alguém fez aquilo com ela! É como dar diretrizes da 

maneira que o agricultor deseja que ela fique! A planta não escolhe a forma! 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;  

 

3º Poda de Condução: Esta poda é semelhante a poda de formação, entretanto ela aponta para onde 

a planta tem que ir... Como o Pé de Maracujá, Pé de uva, Pé de chuchu elas precisam de direção e 

suporte! Existem plantas que precisam de apoio constante... SÓZINHA ELA NÃO DA FRUTO.  

 

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. UMA GRANDE COLHEITA ACONTECERÁ DE TI! 


