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UMA VIDA PRODUTIVA – 001 Desaprender e Aprender  
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. 

 

Gostaria de iniciar este estudo te fazendo uma pergunta, se você fosse uma arvore, qual arvore 

você gostaria de ser? E o Porque? 

 

É importante para que possa saber quais os frutos que precisamos dar, e quais devem ser suas 

qualidades. Se nós somos chamados por Deus, seremos discípulos produtivos, não seremos 

estéreis, fomos gerados para gerar, fomos salvos para salvar. Jesus nos alcançou para que 

pudéssemos alcançar outros que estão ao nosso redor, por isso queremos ver nestes próximos 

estudos sobre uma vida produtiva para o Reino de Deus. 

 

Jesus se comparou com a videira, e nos comparou com os ramos, em João cap. 15 Ele disse que 

se o ramo não produzir frutos, ele o cortará e esse ramos serão lançado no fogo, e aquele ramo 

que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Você percebe aqui a 

necessidade, a ordem de sermos produtivos? Então que tal nos aprofundarmos biblicamente neste 

assunto? 

 

Você já parou para imaginar porque algumas pessoas conseguem produzir tanto? Pense aí em 

algum empresário conhecido, O que os torna tão produtivos? Olhe na Igreja, há pessoas que 

conseguem conciliar família, igreja e trabalho muito bem, e são ótimas em tudo que fazem. De 

repente você chega até a pensar assim: “-Como esse fulano arruma tempo para fazer tantas 

coisas?”; “-Porque eu não consigo disciplinar meu tempo?”; “-Porque eu não produzo tanto 

assim?”. 

 

Se você tivesse que todos os meses apresentar um relatório da sua produtividade a alguém, como 

seria esse relatório? Teria resultados positivos ou  negativos? Pense no seu futuro agora, o que 

você gostaria de realizar até o final da sua vida? O que você gostaria de fazer para que no final 

da vida você pudesse dizer: “Tive uma vida produtiva, realizei aquilo que pretendia?”.  

 

Não temos uma vida produtiva por acaso, não vamos produzir se não tomar atitudes sérias em 

nossas vidas... Não podemos ser negligentes, Se vamos produzir, precisamos pensar: “o que tem 

atrapalhado a minha vida” para que eu tenha uma vida produtiva!  

 

Lembre que a vida não é apenas “aprender”... de certa forma precisamos “desaprender” algumas 

coisas! 


