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QUE FRUTO VOCÊ PRODUZ?
Matheus 7:16 Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? 
17 Assim, toda boa árvore produz bons frutos; porém a arvore má produz frutos maus. 18 Uma árvore boa não pode dar 
maus frutos; nem uma árvore má dar bons frutos. 19 Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no 
fogo. 20 Portanto pelos seus frutos os conhecereis.
Você já comprou algum objeto que não correspondeu com a expectativa? Um equipamento, um acessório, até mesmo um 
alimento? Agora te pergunto, porque ele não correspondeu? Porque tudo tem o seu propósito, o seu fim, o seu fruto. 
Quando algo não produz o que esperamos, gera frustração. Como aquela TV que não sintoniza, aquela tinta que não dá a 
cor, aquela vassoura que não varre... e por ai vai. Porém uma coisa é não produzir, outra coisa é produzir aquilo que não é. 
Como que pegar uma televisão e fazer dela uma vassoura, tem lógica? NÃO!

Jesus nesta ocasião está falando de pessoas que fingem ser o que não são. Vs 15 diz que vem disfarçados de ovelhas e no 
interior são lobos devoradores. E então começa a ensinar a respeito de uma coisa muito simples de entender: fruto! 
Conhecemos uma árvore pelo seu fruto, o que ela produz determina quem ela é! Quando olhamos para um pé de laranja, 
carregado de laranja, não tem como você dizer que é um pé de banana. O fruto justifica a árvore, o fruto advoga, o fruto 
respalda e legitima. É como uma carteira de identidade, prova a sua espécie e sua qualidade.

Os bons produzem coisas boas, os ruins produzem coisas más... você entende isso? O que você tem produzido? Interessante 
notar que Jesus usou extremos. Quando ele fala de “uva” nascer do espinheiro e figos nascer dos abrolhos, na verdade ele 
usou uma figura de linguagem muito clara para não deixar margens de dúvidas. Acredito de qualquer criança de 6 anos 
consegue responder esta pergunta sem nenhuma dúvida. É óbvio que o espinheiro só espeta, só machuca, só gera dor e 
ferida. 

Se pergunte: Que tipo de árvore eu sou? Um pé de mentira? Um pé de desânimo? Um pé de preguiça? Um pé de medo? 
Um pé de incredulidade? Um pé de falsidade? Um pé de ausência? Um pé de falta de educação? Muito fácil, basta olhar o 
que se tem de fruto, sabemos do que é a arvore. Não o que diz ser, não o que parece ser, porém o que produz!
Tem coisas que são impossíveis, imagine um pé de banana carregado de laranja, até assusta a imagem... Fruto é resultado, é 
o produto final. Jesus disse: árvores más produzem maus frutos. Atente o que diz o vs 19: Toda árvore que não produz bons 
frutos é cortada e lançada no fogo. Isto é muito sério! Tome cuidado, pois se você continuar a produzir estes espinhos, já 
existe um machado em sua direção, para cortar e lançar no fogo! O fogo consome, o fogo purifica, o fogo do Espírito Santo 
de DEUS, pode reduzir a cinzas toda arvore má.

O que você tem produzido? Qual é o teu fruto, filho e filha de DEUS? Você não está neste planeta por acaso, você não está 
plantado aqui apenas por enfeite. Olhe para seu corpo, todos os órgãos tem a sua função, tem o seu propósito e objetivo! 
Você perguntar para uma criança e ela não saber ainda vai, mais você já está bem grandinho para não entender algumas 
coisas simples da vida. PRODUZIR Bons frutos! Ganhar e salvar vidas!

Você pode até dizer que você é uma boa árvore e apenas não é o tempo de falar de Cristo. Ainda falta isso ou aquilo, que 
você está bem, olhe as suas folhas como estão belas. Folha não é fruto! Em Marcos 11:12 diz que Jesus teve fome, olha o 
que diz o vs 13 E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se. Porventura, acharia nela alguma coisa; 
chegando a ela nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. 14 E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca 
mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Apenas beleza, belas folhas, belos discursos, belas roupas, 
belos “blá blá blás”, não mata a fome de Jesus! A comida de Jesus sempre foi ganhar almas para o Pai. Deixe então de dizer 
ainda não é tempo. Lembre, neste texto diz que não era tempo. Não importa, no tempo e fora do tempo temos que ter fruto 
e não apenas belas folhas. 

Estamos a dias de um ENCONTRO COM DEUS,  e aí,  você vai produzir frutos? Quantas pessoas você vai levar ao 
encontro? Quantas pessoas você vai levar domingo a igreja? Quantos frutos você tem produzido? As vezes falamos do 
capítulo da novela, do filme, da ultima partida do nosso time, da ultima briga dos vizinhos... falamos das repetições dos 
jornais locais e nacional, produzindo o que? Dando qual fruto? Apenas folhas ou espinhos!
Você tem o maior fruto do planeta dentro de você: JESUS! Então produz filho, produz filha! Ele mesmo disse: João 15:5 
Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 
podeis fazer. Para dar muito fruto preciso permanecer, não apenas ter uma passagem, uma visita e sim estar em Cristo 
Jesus, e assim os frutos começam a nascer naturalmente. Jr 17:7 e 8 “Bendito o homem que confia no Senhor, Ele será 
como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas 
folhas estão sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.” Você não precisa falar que é 
um bom discípulo, você não precisa falar que vai fazer, que agora vai ser assim ou assado. Apenas seja! Você já ouviu uma 
árvore falando? Nem eu! Você fala demais... Fale menos, e faça mais... ou melhor, Não fale, faça!


