
COMO DEUS VÊ E COMO NÓS VEMOS:

FRUTIFICAR



SEMANA PASSADA:

- TODOS PLANTAMOS SEMENTES 

- PALAVRAS E DECISÕES SÃO SEMENTES 

- PALAVRAS CONSTRÓEM E TAMBÉM 

DESTRÓEM 

- PALAVRAS REVELAM O ESTADO DO 

NOSSO CORAÇÃO



"Pois a boca fala do 

que está cheio o 

coração” 
(Mateus 12.34b NVI-PT) 



"Como é feliz aquele que não segue o conselho dos 

ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se 

assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua 

satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita 

dia e noite. É como árvore plantada à beira de 

águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas 

folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera!” 

Salmos 1:1-3 (NVI-PT)  



João 15:5 (NVI-PT) Eu sou a videira; vocês são os 

ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, 

esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não 

podem fazer coisa alguma. 

João 15:16 (NVI-PT) Vocês não me escolheram, mas 

eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que 

permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que 

pedirem em meu nome.



Frutos não são atividades religiosas como ir à igreja, ler a Bíblia, 

guardar os Dez Mandamentos, ou pregar o Evangelho.  

Fruto significa que, quando alguém provar sua 

vida, ela terá gosto de Jesus.  
Se você está totalmente enxertado em Jesus, que é a Videira, Ele diz 

que você produzirá resultados palpáveis que farão as pessoas 

dizerem:  “ISSO É QUE É SER UM CRISTÃO!”. 



Quanto você acha que pode conhecer Jesus  
e se parecer com Ele?  

Quanto você acha que consegue  
apresentá-Lo ao mundo?



Frutos duradouros apenas acontecerão, Jesus disse,  

se "permanecermos Nele".  

O que isso significa?



No ciclo de crescimento das plantas frutíferas, o fruto é a última coisa. O 

ciclo começa com uma semente sendo plantada no solo. Quando regada, 

esta semente começa a se romper e cria raízes. Este sistema de raízes 

continuará a crescer conforme a semente forma um broto, que 

eventualmente emergirá do solo para o ar e luz do sol. Tanto a planta 

quanto suas raízes continuarão a crescer até que a planta esteja forte e 

madura o suficiente para dar frutos. De forma muito significativa, para a 

planta sobreviver, quanto mais para dar frutos, suas raízes precisam 

ocupar muito mais espaço embaixo da terra do que a planta ocupa acima. 













A FRUTIFICAÇÃO DE NOSSA VIDA ACONTECE DE FORMA SEMELHANTE.  

DEUS PLANTA A SEMENTE DE SUA PALAVRA, E REGA-A COM SEU ESPÍRITO 

SANTO, TRAZENDO-A A VIDA. ELE ENTÃO COMEÇA A TRAZER-LHE UM 

VISLUMBRE DE QUEM VOCÊ FOI CRIADO PARA SER NELE, E O QUE ELE O ESTÁ 

CHAMANDO A FAZER COM ELE. E ENTÃO ELE COMEÇA A CONSTRUIR UM 

SISTEMA DE REÍZES EM SEU CORAÇÃO. 



SEU CORAÇÃO É O PONTO DE 

CONEXÃO COM JESUS, O LUGAR ONDE 

VOCÊ SE TORNARÁ ENRAIZADO EM 

SEU RELACIONAMENTO COM ELE. 



“O homem e mulher de Deus, são formados em 

recintos secretos.  Sua vida e suas convicções mais 

profundas nasceram na comunhão secreta  

com Deus”.        (E.M. Bounds)


