


A necessidade 
de frutificar 



1. Dar frutos 

2. Dar resultado; tornar-se vantajoso 

3. Produzir lucro, benefício 

Frutificar: 



•  Salmo 1:3 
•  Isaías 5:1-7 
•  Mateus 7:16-20 
•  Mateus 13:8,23 
•  Lucas 3:8-9 
•  João 15:5,8 
•  Gálatas 5:22-23 

Frutos na Bíblia 



A videira e os ramos - Lc 15 

•    Pai        →  Agricultor 
•   Jesus     →  Videira (caule)  
•   Cristãos  →  ramos 
•   Frutos     →  caráter e obras 

Jesus usou a figura de uma 
videira para ilustrar a relação de 
interdependência que ele tem 
com seus discípulos (igreja). 

Lc 15.1,5a. 



Permanência x Frutos 
•  Como numa videira, os ramos só dão frutos quando 

ligados ao tronco, do qual recebem a seiva, assim 
também, na igreja, só dão frutos os que permanecem em 
Cristo (em comunhão com ele). Lc 15. 4-5 (promessa) 

O verbo permanecer aparece várias vezes nesta parábola 
(vs.4,5,6,7,10)  

•  A permanência em Cristo (e os frutos) 
dependem da obediência aos seus 
mandamentos (v.10) 

•  E é algo muito sério 
  Ramos sem frutos são cortados (v.2a) 
  Ramos com frutos são limpos para que produzam 
     ainda mais fruto (v.2b) e assim glorifiquem a Deus (v.8) 



Que frutos são estes? 

“É a manifestação exterior da transformação de 
vida que o Senhor produz em nosso interior.” 
                            Phillip Keller 

•   Caráter cristão 

•   Multiplicação, produção de outros 
   semelhantes (através de  evangelização) 



A base do caráter e da evangelização é o amor! 

Alegria 

Paz 

Longanimidade 

Benignidade 

B o n d a d e 

Fidelidade 

Mansidão 

Domínio próprio 

Não se exaspera, não se ressente do mal 

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta 

É paciente, é benigno 

Não procura os seus interesses 

Jamais acaba 

Não arde em ciúmes, não se ufana, não se 
ensoberbece 

Não se conduz inconvenientemente 

Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se 
com a verdade 



Reflexão 
Temos frutificado? 

Temos encarado o “frutificar”  como algo 
imperioso, evidência de que somos cristãos 
mesmo e em comunhão com o Senhor? 

Que frutos se pode ver em sua vida, presentemente? 

Em “ervas daninhas” o 
Senhor precisa remover 
para que você produza 
mais e melhores frutos? 




