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O crescimento e frutificação

SÉRIE: CRESCIMENTO
Sl 1:1-3

INTRODUÇÃO

Nesta semana, falaremos sobre frutificação, um processo natural e essencial para uma vida cristã saudável. Se você
observar uma árvore, ela produz bons frutos quando está saudável. Uma árvore adoecida precisa receber cuidados e ser
tratada para ter condições de produzir frutos. Precisamos ter uma vida saudável em Deus, pois assim, inevitavelmente,
frutificaremos e nossos frutos permanecerão. 

1. Não ouça conselhos de ímpios (Sl. 1.1)

No processo de crescimento e de frutificação, os conselhos fazem muita diferença, pois eles nos darão um norte, uma
direção. Em Salmos 1.1, somos instruídos por Deus sobre o cuidado que devemos ter na hora de buscarmos conselhos.
Normalmente, buscamos conselhos em momentos importantes e de grandes decisões para nossas vidas e tais conselhos
podem nos abençoar ou nos amaldiçoar. Diante da direção que buscamos, podemos nos tornar como árvores saudáveis
ou  árvores  infrutíferas.  Muitos  até  conseguem  sucesso  em  algumas  áreas  da  sua  vida  (profissional,  estudantil,
casamento,  filhos)  mas  perdem a paz  e  a  alegria,  pois  não  têm Deus como a  sua bússola.  Aqueles  que ouvem os
conselhos de Deus são bem-aventurados. O ímpio tem um olhar humano e, consequentemente, seus conselhos seguirão
suas ideias, sem nenhum princípio cristão ou base bíblica, e, portanto, esses conselhos lhes levarão ao fracasso. Todo
conselho deve ser fundamentado na palavra de Deus. Muitos se julgam aptos a aconselhar, mas só nos farão felizes e
bem-sucedidos, os conselhos que vierem do Senhor (Pv.16.3).

2. Faça as escolhas certas (Sl.1.1) 

Nós temos o livre arbítrio dado por Deus para tomar as nossas decisões e seguir a direção que o nosso coração desejar,
mas Deus nos adverte que o juízo sobre as nossas vidas será baseado nessas escolhas (Ec 11.9). Por isso, o salmista nos
instrui a tomar a decisão correta que é a de não nos associarmos com os escarnecedores. Deus tem prazer em nos fazer
prósperos  e  felizes  (2 Co 9.8).  Os escarnecedores  vivem uma vida desregrada,  perigosa,  têm condutas  impróprias,
valorizam excessivamente os bens materiais e gastam suas forças no único propósito de satisfazer seus desejos carnais.
O Senhor nos instrui a não gastar as nossas forças e nem ter prazer nessas práticas, pois elas nos levarão à morte.
Escolha a vida e não a maldição (Dt 30.19). 

3. Tenha prazer na lei do Senhor (Sl 1.2)

A palavra de Deus  gera vida e, consequentemente, nos faz crescer. Ela destrava ambientes e abre portas. O prazer pela
palavra gera fé, crescimento espiritual e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Ela é o manual que nos dará
instruções preciosas para que possamos não apenas nos aproximar de Deus mas também frutificarmos por meio dele.
Através da Bíblia, frustrações são curadas, decepções são vencidas e recebemos força e autoridade para avançarmos e
 não desistirmos no primeiro obstáculo. O salmista nos diz para meditarmos nessa palavra dia e noite, isso nos mostra o
quanto o nosso Deus valoriza o relacionamento e o quanto Ele quer que o conheçamos (Os 6.3). Deus sabe que quanto
mais meditamos na sua palavra, mais forte nos tornamos e mais alinhados estaremos com a sua vontade. 

4. A frutificação é resultado de uma vida com propósito (Sl 1.3)

Quando  estamos  alinhados  com  a  vontade  de  Deus  inevitavelmente  frutificaremos,  pois  Deus  nos  dará  todas  as
ferramentas necessárias para esse crescimento. Alinhados aos propósitos de Deus, nós seremos árvores saudáveis, com
raízes  firmes,  ligadas  ao  rio  da vida,  que é  Cristo  Jesus,  e,  nos  tempos  de  dificuldades,  prevaleceremos.  Nós  não
perderemos a alegria, a força e,  como o salmista diz,  no tempo da seca,  nossas folhas não secarão, pois estaremos
seguros  em  Deus.  Nunca  seremos  árvores  com  frutos  passageiros,  ao  contrário,  daremos  frutos  permanentes,
constantes,  frutos prósperos e fortalecidos pela mão de Deus (Jo 15. 16). Vamos frutificar na nossa vida espiritual,
ministerial, familiar, profissional e nos nossos relacionamentos (II Pe 3.18, I Pe 2.1-3, Cl 1.9-10, Jo 15.1-27).

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO

Você tem conselheiros? Eles lhe instruem com base na palavra de Deus? Faça uma rápida análise e identifique quais as
áreas da sua vida você tem frutificado e quais áreas você ainda precisa se desenvolver. 

CONCLUSÃO

Se quisermos viver uma vida frutífera em Deus não podemos ficar presos na direção humana e muito menos ouvirmos
conselhos de ímpios. A nossa direção vem de Deus para fazermos sempre as escolhas certas, cumprindo a sua vontade e
o propósito que Ele tem para  cada um de nós. O prazer pela palavra de Deus nos permite desfrutar do crescimento de
Deus para nossas vidas e nos faz frutificar como árvores saudáveis. Vamos caminhar em direção à frutificação, com
Cristo na condução, pois certamente prevaleceremos:  “Tu pois me diriges com o teu conselho e depois me receberás
com honras” (Sl 73.24).
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