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UMA VIDA PRODUTIVA – 005 ELIMINAR AS ERVAS DANINHA 
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. 

 

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. Geralmente começam muito 

silenciosas... 

 

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... 

 

Veja se não tem “joio”, tirando a sua força, roubando seu fruto, seu tempo... Ervas Daninha 

precisam ser ELIMINADAS! Vou te falar algo sério, existem PESSOAS, que são verdadeiras 

ervas daninhas em nossas Vidas, Você precisa se posicionar referente a ISTO! Nem todos devem 

estar em sua casa, nem todos podem saber de seus sonhos, SE POSICIONE!  


