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UMA VIDA PRODUTIVA – 003 CULTIVANDO A RAIZ  
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. 

 

Assim como uma planta precisa de cuidados, você verá que nós também precisamos, Jesus quer 

cuidar de nós. Para o discípulo é impossível querer viver uma vida estéril. Quem é discipulado, 

com certeza vai querer ganhar almas para Jesus, vai querer formar novos discípulos, pois este foi 

o mandamento do Senhor Jesus em Mateus 28.19-20: “ide e fazei discípulos ..."  

 

Para que tenhamos uma vida frutífera precisamos nos atentar para algumas coisas. Quando 

falamos de vida produtiva ou vida frutífera, logo pensamos em árvores, e é neste aspecto que nos 

compararemos com a videira que Jesus exemplificou no texto de João cap 15, por isso analise os 

pontos seguintes tendo em mente a comparação feita pelo Senhor.  

 

Eu preciso Cultivar as raízes. Se eu quiser ser frutífero preciso cultivar algumas raízes, veja isso 

em Jeremias 17.7-8: "O homem que confia no Senhor será como árvore plantada junto às 

águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas 

são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto." Este texto é 

muito forte, não é mesmo??? Preciso ter boas raízes para produzir frutos, se não tiver raízes, 

nada de fruto.  

 

Imagine o tempo que vivemos hoje, em meio a tudo que o planeta está passando, precisamos de 

raízes para suportar o tempo, tempo de calor e de seca. As raízes são a fonte vital da nutrição da 

planta ou para árvore inteira. Você já sentiu "calores" na vida? Sim, falamos aqui das pressões da 

vida, todos passamos por elas, então nessa hora é que precisamos das raízes.  

 

Há um tipo de árvore chamada sequóias que conseguem passar por terríveis incêndios, e 

conseguem sobreviver a talhos (cortes) enormes em seus troncos, sabe porque? Porque ela tem 

raízes muito profundas.  

 

No Brasil, nós temos as bananeiras, elas parecem tão fracas, tão sensíveis, mas têm raízes muito 

profundas, você pode pica-la todinha, mas ela volta a nascer e dar frutos, aliás a bananeira tem 

que ser cortada quando vai se colher as bananas, daí ela cresce de novo e dá mais frutos. Só há 

uma maneira de destruir a bananeira, destruindo suas raízes.  

 

Para o fruto ser estabelecido, é necessário ter RAIZ... Raiz com Cristo, com a Palavra, Raiz com 

A Igreja o qual você é discípulo, Raiz com seu Pastor, Raiz com seus lideres, Raiz com sua 

família... RAIZ! Por um acaso você já viu uma arvore andando na rua? NÃO! Então pare de ficar 

de lugar em lugar, de igreja em igreja, E FIQUE PLANTADO, ENRAIZADO! 


