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UMA VIDA PRODUTIVA – 002 O Fruto   
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. 

 

Você já definiu o que considera ser uma vida produtiva?  Mais do que isso, você conhece a 

definição divina de uma vida produtiva, frutífera? O que significa um cristão frutífero? 

 

A palavra fruto foi utilizada media de 66 vezes no Novo Testamento para três tipos diferentes:  

O primeiro mencionado está relacionado com o fruto natural: figos, uvas, passas. Esse é o tipo 

de fruto que comemos.  

 

Em segundo lugar, a Bíblia fala sobre frutos biológicos: filhos. A Nossa herança, netos.. a Nossa 

semente... 

 

O terceiro tipo de fruto é o fruto espiritual, o caráter de Cristo, Deus quer ver esse tipo de fruto 

em nossas vidas, esses frutos abundantes em nosso viver, gerará filhos espirituais, gerará 

testemunho do Evangelho de Cristo para alcançar mais vidas, essa é a definição importante para 

se saber o que é uma vida frutífera. 

 

Em João 15.8, Jesus disse: “Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos 

tornareis meus discípulos.” A prova para você saber se é um discípulo, é ver se você está dando 

fruto.  

 

E, é importante frisar o versículo de João 15.16: “Mas fui Eu (Jesus) quem vos escolhi para 

que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça”. Deus quer que demos frutos, muitos 

frutos, quer que sejamos produtivos.  

 

Você aceita este desafio? Se você está envolvido em uma célula, é claro que sonha em dar 

muitos frutos, em ter muitos filhos espirituais, comece a agir para que estes sonhos se realizem, 

uma célula não pode parar, não pode estagnar, se ela assim o fizer, ela morrerá e poderá dar 

problemas para o corpo inteiro, então vamos olhar para Cristo e aceitar o desafio de sermos 

discípulos frutíferos. 

 

Visualize a sua casa como uma célula, Abra seu útero espiritual para produzir! Deixa DEUS usar 

a sua vida... VOCÊ É UMA ARVORE FRUTIFERA!  


