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“Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha
não cai; e tudo quanto fizer prosperará. ”

A semelhança da árvore, a vida cristã pode ser explicada pelos componentes que dão vida a
estrutura espiritual. Como a árvore depende do solo úmido para sua vida frutífera, assim
também o cristão depende de uma vida intimamente ligada á videira verdadeira para produzir
fruto. Precisamos está, mas próximo de Jesus Cristo, Ele é à Videira Verdadeira.

1-Raiz – Formação Espiritual
-Arraigados e edificados Nele Sl2.6-7 “Eu tenho estabelecido o meu Rei sobre Sião, meu santo monte.
Falarei do decreto do Senhor; ele me disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei. ”
-Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos... 1Pe2.2 “desejai como meninos
recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o
Senhor é bom; ”

-Até que Cristos seja formados em vós Gl4.19 “Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto,
até que Cristo seja formado em vós; ”
-Nos gerou de novo, para uma viva esperança 1Pe 1.3 “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos, ”

2-Caule – Personalidade
-A personalidade do cristão começa de dentro para fora. Nada compromete mais a pregação do
Evangelho diante do mundo que a incoerência entre a mensagem que pregamos e a vida que
vivemos. “ a minha vida tem que fala mais alto do que minha voz ” uma das causas dos escândalos
em nossos dias, é que, o fazer e o ter, tem se tornado mais importante do que o Ser - Sal .
Mt7.22-23. Eles fizeram muito, mas faltou integridade de caráter.
-Implica estar cheio de toda a plenitude de Deus.
-O homem interior é o termômetro da personalidade da vida cristã 2Co4.16. “ Por isso não
desfalecemos; mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de
dia em dia.”

3-Folhas – Palavras
-Nas palavras da boca do Sábio há favos de mel Pv16.24. “Palavras suaves são como favos de mel,
doçura para a alma e saúde para o corpo.”

-Linguagem sã e irrepreensível... Tt2.8. “linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda
não tendo nenhum mal que dizer de nós. ”
-Assim falai, assim procedei Tg2.12. “Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser
julgados pela lei da liberdade.”

-Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo Pv25.11. “Como
maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. ”

4-Flores – Testemunho
-Jose deu testemunho de fidelidade a Deus e ao seu senhor Gn39.8-21.
-Daniel deu testemunho de um caráter sem mácula Dn5.14-17.
-Eliseu deu testemunho de conduta ilibada 2Rs4.9.
-Abel deu testemunho justo Hb11.4.

5-Fruto – Fruto
-Deus exige fruto e não folha.
-O fruto é expressão da árvore.
-Fruto que aumente o vosso crédito Fp4.17. “ Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça
para a vossa conta.”
-Vara que não dá fruto corta e limpa... Jo15.2.” Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta; e toda
vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. ”

-Produzi, pois frutos de dignos de arrependimento Mt3.8. “ Produzi, pois, frutos dignos de
arrependimento, ”

-E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna Jo4.36.”Quem ceifa já está
recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna; para que o que semeia e o que ceifa juntamente se
regozijem.”

Conclusão
A vitalidade, a estabilidade, a produtividade e a prosperidade estão vinculadas ao modo de vida
que cada cristão está vivendo. O pastor J.R.Miller disse “ A única coisa que volta do túmulo com
os que choram e se recusa a ser enterrada é o caráter, é a história de um homem. O que o
homem é o faz sobreviver. Não pode ser enterrado”.

