
 

 
Frutificação!

 

 Em nossa reunião conversaremos 

sobre a importante missão que temos nesta 

terra, que é dar frutos.  

Frutos – é a nossa resposta ao amor de 

Jesus por nós!  

Atualmente, muitos tem buscado a 

Deus apenas para ter suas necessidades 

supridas. E, realmente, Deus como Pai, se 

alegra em suprir nossas necessidades e tem 

poder para fazê-lo.  

Porém, precisamos compreender que 

viver uma vida frutífera agrada a Deus e 

também nos proporciona uma experiência de 

vida plena.  

Nesta palavra de hoje faremos cinco 

afirmações importantes para as nossas vidas:  

 

1ª) Nós somos chamados para dar 

frutos! (João 15.16)  

Entenda que este chamado revela um 

desejo que está no coração de Deus, pois 

quando Ele nos dá a ordem, Ele também nos 

capacita para cumpri-la.  

E, isso, deve alegrar o nosso coração, 

pois temos a certeza de sermos partes dos 

planos de Deus.  

 

2ª) Dar frutos é a forma pela qual 

glorificamos a Deus! (João 15.8)  

Quando damos muitos frutos, de 

acordo com as escrituras, comprova que 

somos discípulos. A nossa verdadeira 

comunhão com Deus produz frutos.  

 

3ª) Dar frutos agrada a Deus! 

(Colossenses 1.10)  

Quando olhamos para nossas 

fraquezas e imperfeições podemos pensar 

que não somos capazes de agradar a Deus.  

Paulo, no entanto, nos mostra que Ele 

se alegra em ver os frutos em nossa vida. 

 Os frutos não significam apenas 

evangelização, mas certamente a inclui 

como uma de suas principais expressões.  

 

 

 

 

 

 

 

4ª) Jesus espera que produzamos 

frutos! (Mateus 21.19)  

Observe que na passagem bíblica, 

citada acima, Jesus reservou Seu julgamento 

mais severo para a árvore infrutífera.  

Em outra passagem bíblica, em 

Mateus 21.43, registra-se que a nação de 

Israel perdeu seu privilégio, sendo tais 

privilégios concedidos a uma nação que dê 

os seus frutos.  

Jesus disse: “Vós sois o sal da terra; 

ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe 

restaurar o sabor? Para nada mais presta 

senão para,  

 

lançado fora, ser pisado pelos homens.” 

Mateus 5:13  

 

5ª) Jesus reservou uma bênção 

especial aos que cumprem seu chamado! 

(João 14.13)  

“...E tudo quanto pedirdes em meu 

nome eu o farei, para que o Pai seja 

glorificado no Filho.”  

Observemos que mesmo sendo um 

dever produzirmos frutos e mesmo que o 

nosso Jesus já nos tenha dado muito mais do 

que merecemos, Ele ainda reservou uma 

palavra de bênção aos que são fiéis em dar 

frutos.  

 

Conclusão:  

As premissas que podemos levar para 

as nossas casas sobre esta reunião de hoje e 

acerca do tema de vivermos uma vida 

frutífera, podem ser resumidas nas seguintes 

afirmações:  

Uma vida frutífera abençoa os outros 

com salvação.  

Uma vida frutífera agrada o coração 

de Deus. 

“Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito 

fruto; e assim sereis meus discípulos”.  

João 15:8 
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