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Uma árvore é considerada frutífera quando ela 
produz frutos, que podem ser bons ou ruins. O 
resultado negativo na produção pode ocorrer por 
diversos fatores, inclusive se as condições do plan-
tio não forem favoráveis. Vejamos alguns pontos 
importantes que devem ser observados durante 
todo o processo de plantio para garantir a boa 
qualidade dos frutos. 

I. O local do plantio deve ser observado com cui-
dado, ou seja, o espaço do terreno deve estar de 
acordo com o tamanho da árvore a ser plantada, 
de modo que suas raízes possam se fortalecer sem 
a necessidade de competir por água ou nutrientes, 
mantendo-se sempre uma distância considerável 
entre as árvores. 

II. A qualidade da muda a ser plantada também 
deve ser analisada antes. Arbustos fracos ou ado-
entados produzem árvores de qualidade inferior, 
frutos pouco saborosos ou inexistentes. São mais 
suscetíveis ao aparecimento de pragas, vírus e 
doenças. Escolha sempre as melhores mudas, pois 
essa é a melhor garantia de obter frutos deliciosos 
e bonitos.

III. A rega diária é um fator crucial para o cresci-
mento da árvore e garantirá frutos doces e sucu-
lentos.

IV. O estado do solo também é importante. A 
terra precisa ser adubada, ter a umidade adequada 
e ter boas condições para o escoamento das águas.

V. É preciso também escavar um buraco gran-
de e fundo o suficiente para acomodar a parte 
da planta que ficará enterrada, colocar o arbusto, 
preencher com terra enriquecida, regar e proteger 
as mudas do vento com estacas de madeira.

Em diversos momentos, nas Escrituras Sagra-
das, somos comparados a árvores frutíferas. Isso 
porque o seu processo de crescimento muito se as-
semelha a nossa vida espiritual. Para que a colheita 
dos frutos seja um sucesso, é preciso passar por 
cada fase do processo de desenvolvimento para 

garantir que o fruto da obediência seja colhido 
em nós. Como podemos cultivar o fruto da 

obediência? 
I. O coração, aqui representado pelo solo, deve 

ser adubado pelo Espírito Santo. Ele é quem poten-
cializa a terra para o crescimento e desenvolvimen-
to espiritual do cristão.

II. A muda da obediência precisa ser alinhada 
com a sabedoria. Assim, todas as suas atitudes 
serão abençoadas por Deus.

III. É necessário regar a árvore da obediência 
com a água da vida que é Jesus. Ele é a nossa 
principal fonte de crescimento. Seus ensinamen-
tos sempre vão nos garantir um desenvolvimento 
sólido e saudável; 

IV. O fruto da obediência é resultado de um pro-
cesso de comunhão, alinhamento e aprendizado. 
Aquele que cultiva a obediência a Deus e se sub-
mete à Sua Palavra receberá bênçãos e prosperará.

“Porque não há boa árvore que dê mau fruto, 
nem má árvore que dê bom fruto.” Lc 6.43. Plantar 
a árvore da obediência no coração é ter uma garan-
tia positiva na produção dos frutos e ser ricamente 
abençoado por Deus.
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