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“Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma 
árvore ruim dá fruto bom...” Lucas 6.43. 

Para que os frutos de uma árvore façam parte de 
um colheita proveitosa e abundante. É necessário 
que alguns cuidados sejam tomados, antes mesmo 
de lançar as sementes sobre a terra. É preciso anali-
sar o solo, as condições climáticas do local, se possui 
luz solar suficiente para o crescimento da árvore e 
etc. Todas essas precauções são tomadas para uma 
finalidade: obter uma colheita perfeita. 

Você sabia que a família é a primeira unidade 
estrutural e formal constituída? Nela começa o 
convívio de indivíduos de uma mesma espécie e o 
início do núcleo de uma sociedade. Deus constituiu 
a família porque Ele sabia o quão importante essa 
organização seria para nós. Porém, assim como as 
árvores necessitam de alguns cuidados, as famílias 

também. Se queremos que nossa famílias sejam 
bem sucedidas, precisamos investir cuidado e 
atenção. Nos dias atuais, a disfuncionalidade nas 
famílias tem gerado grandes impactos sociais. Sen-
do também a causa de grande parte dos problemas 
emocionais enfrentados. É nosso dever cuidar de 
nossas famílias, para que ela cresça uma árvore 
frutífera, saudável que renda bons frutos. O plantio 
adequado é garantia de uma árvore saudável e 
positiva na produção dos frutos, pois os frutos da 
obediência a Deus garantem benção sem medidas 
da parte do nosso Deus. As famílias são benção do 
Senhor, portanto, seja obediente e cuide da sua 
família para que você possa colher bons frutos e 
ser ricamente abençoado por Deus. “Honra teu pai 
e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra 
que o Senhor teu Deus te dá” (Êx 20.12).

Família: uma árvore de bons frutos 
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