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MOMENTO DA VISÃO
Chegamos ao fim de uma série muito especial e tenho certeza que fomos e seremos transformados pela Palavra
de Deus e ministrações que recebemos, como último estudo vamos falar sobre frutificação. Uma boa pergunta
precisa ser feita a você para este tempo de reflexão:
Sua vida é produtiva?
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Você se sente uma pessoa produtiva?
2. O que poderia acontecer para que a sua vida fosse mais produtiva?
TEXTO: João 15:8
INTRODUÇÃO:
 O ser humano tem uma necessidade de empreender, produzir, crescer em áreas de sua vida. Foi o próprio
Deus que nos fez assim.
 No trabalho avaliamos nossa produtividade pelos resultados, números e reuniões de avaliação.
 Em casa, na faculdade, nos relacionamentos interpessoais também podemos perceber se rendemos de
acordo com nossas “metas”.
 Ao final de sua vida, de modo geral, será que você poderá dizer que teve uma vida frutífera? Positiva,
crescente e com realizações?
 Estudamos nas últimas semanas sobre o amor, a alegria, a paz, a paciência, gentileza, bondade e fidelidade
- uma vida espiritualmente frutífera é uma vida que contém esse fruto!
PARA SER PRODUTIVO?
1. CULTIVE AS RAÍZES.
 “Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada
junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua
folha fica verde; e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.” Jr 17.7-8
 Uma planta sem raiz não suporta o calor, frio ou seca. Pense sobre seus dias de maior adversidade.
 Se você tiver raízes fortes, o vento pode te levar até o chão, mas você não será arrancado, pois tem uma
base forte. Cultive suas raízes espirituais meditando na Palavra.
 Quando a instabilidade vier, suas raízes conseguirão buscar água na fonte. Ao memorizar versículos você
encontra estabilidade para sua alma mesmo em dias de caos.

2. ELIMINE AS ERVAS DANINHAS.
 “Esta é, pois, a parábola: A semente é a palavra de Deus; E a que caiu entre espinhos, esses são os que
ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto
com perfeição...” Lc 8.11-14
 As ervas daninhas são as preocupações e os interesses que solapam o seu tempo, energia, dinheiro e não
deixam você dar o fruto espiritual. Elas sufocam sua vitalidade espiritual.
 Há três tipos de ervas daninhas:
a) Preocupação
b) Riqueza
c) Prazer
 Preste atenção: ervas daninhas brotam do nada! Você não precisa cultivar; se você simplesmente
negligenciar a leitura da Bíblia a oração e a comunhão com os outros cristãos, as ervas daninhas vão
crescer e abafar minha vida espiritual.
3. COOPERE COM DEUS
 “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa
toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.” João 15.1-2
 É difícil entendermos a poda. Ela envolve um processo de corte, exclusão, dor – sob nossa perspectiva.
 Mas na verdade, quando Deus poda ele corta o pecado e as superficialidades, as coisas mortas em nossas
vidas. Já viu uma árvore podada? Ela fica feia, sem nenhuma folha ou flor para enfeitar.
 Mas a poda é para o seu benefício futuro – não é punição, é instrumento para maior frutificação.
 Agora, a poda sempre dá certo? Não. Às vezes não cooperamos com Deus nesse tempo e resistimos à
poda. Isso só vai gerar dor, ao invés de novo crescimento. Por isso, se entregue ao Senhor no tempo de
correção.
4. AGUARDE A COLHEITA
 “Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas
se morrer, dará muito fruto.” Jo 12.24
 Crescer é um processo, leva tempo e não é instantâneo. Deus leva dois dias para criar cogumelos; mas
leva anos para fazer um carvalho. Os melhores frutos amadurecem devagar. Hoje, frutas são produzidas
em estufas, os produtores aceleram seu crescimento, mas isso as deixa sem sabor! Aguarde o tempo certo.
 Nossa tendência é desencavar a semente periodicamente para verificar o seu progresso, em vez de confiar
em Deus para fazer sua obra em nossa vida. Permaneça! Dependa de Jesus para seu crescimento.
 As sementes, quando plantadas, dão fruto independente dos anos que se passaram. Não desista. Espere
a colheita prometida por Deus e até lá, desfrute da presença dele em sua vida. Saiba que Deus se alegra
contigo em cada etapa do seu crescimento.
CONCLUSÃO
Há sempre a possibilidade de frutificarmos ao máximo. Não se contente em frutificar a 30 ou 60 quando há
possibilidade de produzir a 100 por um! Peça ao Espírito Santo para gerar o fruto do espírito em sua vida, dia
após dia, em meio às circunstâncias mais adversas. Todos os dias, ore pedindo graça para que em sua vida
seja gerado os “gomos” amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade e mansidão.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro a sessenta e outro a trinta”.
(Mateus 13:8)
MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações.
 Pelos líderes.
 Pelos enfermos.
 Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
 Por Jhonatas – por ele e pelos missionários que o acompanham pois estão passando por momentos
de muita opressão.

