
PARA QUE DEIS FRUTO 
 
1) Primeiro a plantação requer: 

 Escolha do solo – principalmente se tem água; 

 Escolha da semente – e o que se quer colher; 

 Trabalhar a terra – arado, retirar mato; 

 Tempo certo – o momento adequado e o clima propicio; 

 Enterrar a semente – sepultamento(batismo); 

 Esperar crescer – tem que dar tempo. 

 

 

2) Depois cuidar: regar, podar, enxertar, adubar, corrigir o solo (ácido ou básico), afofar a terra ao redor, a 

água e o sol são fundamentais. 

 

3) Depois ainda requer proteção de: chuva, frio, calor, pragas, pássaros, intempéries (vento, enchentes, 

frio, calor). 

 

4) Maturidade: hora certa para colher. 

 

5) O que sobra: vira adubo e sementes, para produzir mais plantas e mais frutos. 

Portanto, a semente produz uma planta, para produzir frutos que dão sementes para produzir outras 

plantas. 

 

Biblicamente, nós somos plantas e não frutos. Os frutos são as virtudes da planta – “pelos frutos 

conhecereis as árvores, se boas ou más”. 

 

 

 

A COLHEITA DO ESPIRITO 
-Deus usa o natural para explicar/revelar o espiritual. 

 

-Como é grande a alegria de uma colheita! Pomares carregados de frutos, sendo colhidos após árduo 

trabalho, de longo tempo. 

 

-Espiritualmente, existe a guerra da carne contra o Espirito. 

 

-As obras da carne são horríveis(egoístas) em contraste ao fruto do Espirito Santo, que é a expressão de 

Deus. 

 

-Como a conversão (através do arrependimento e batismo) esta salvação traz consigo a implantação da 

nova natureza celestial, “até ser Cristo formado em nós”. 

Esta natureza do céu, é que produz a manifestação de Cristo em nós, mediante o Espirito Santo. 

 

-A produção do fruto vem da morte da semente, (Cristo, a palavra) que produz uma planta própria para dar 

muito fruto. Ou comparando-se com um ramo de videira verdadeira (cuja semente morreu a 2000 anos) 

Romanos 8:3 “Porque se viverdes segundo a carne, caminhas para a morte, mas se ‘pelo Espirito Santo’ 

modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis”. 

 



    Aqui se encaixam os ensinos de Jesus sobre renúncia, cruz, deserto, parábola do semeador, João 15, 

santidade, tribulações, parábola da figueira estéril, parábola dos talentos, etc. 

 

- O fruto (ou colheita) do Espirito Santo pode ser agrupado em 3 cachos: 

 Fruto para o próximo = Amor, longaminidade, benignidade 

 Fruto para nós mesmos = Alegria, paz, temperança (domínio próprio) 

 Frutos para Deus = Bondade, fidelidade, mansidão 

 

    A palavra “fruto”, substantivo singular, refere-se a Cristo, um tipo de fruto com muitas 

qualidades(gomos), que são partes do seu caráter(virtudes). 

    Constituem-se num todo, singular-coletivo. Não se pode andar escolhendo entre as diversas qualidades 

de caráter. 

    A palavra adequada aqui seria “colheita”, ou “ceifa”, conforme algumas traduções. É o produto do labor 

do Espirito. 

    O fruto do Espirito tem 9 gomos. 

    O crente que manifesta estas 9 graças é uma alegria para os outros, para si e para Deus. Nisto consiste a 

maturidade espiritual. 

    A alegria desta ceifa, não é a de realizar, mas a de ser. É algo melhor que sucesso. Na verdade, ela 

frutifica até mesmo onde os homens pensam haver fracassado.  

    Quando a colheita do Espirito Santo chega a uma vida, traz uma alegria especial, distinta. Ela conhece a 

vitória (que é Cristo) onde há derrota. Ela possui força interior, onde há fraqueza. Paz onde só se conhecia a 

ansiedade. 

    No fruto do Espirito Santo, haverá o reconhecimento de que as vitórias sobre a carne, são atribuídas à 

graça de Deus. E constatamos a transformação, (ou seria substituição) e regozijamos Nele. 

    Nem percebemos no dia a dia, mas vamos descobrindo que o gênio forte foi dominado, houve amor por 

um inimigo, que a alegria não cessou na adversidade. 

    A maturidade veio sem que nós apercebêssemos. 

 

 

 

A DIFERENÇA ENTRE DONS E FRUTOS 
 

É preciso aclarar a confusão que alguns grupos fazem, entre dons e frutos. 

1)     O exemplo mais comum é apresentar “o amor” como dom, quando ele não é um dom e sim um fruto. 

    O amor não vem pelo batismo do Espirito Santo, e sim mediante a permanência em Cristo, na cruz. 

2)     O Espirito Santo tanto é “fonte de poder de Deus”, quanto é “doador da vida e Cristo”. Há então 

distinção nisto. 

    Então, certos crentes manifestam poder(dom), mas deixam seriamente a desejar em santidade(vida). 

    Portanto não se trata de imitar a Cristo na nossa força natural. 

    1CO 1:30 “mas vós sois Dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, 

santificação e redenção”. 

    Trata-se então de ter Cristo, permanecer Nele. O Espirito Santo é o executor, é a fonte. Ele nos conduzirá 

confiantes pelo caminho da cruz, conforme Romanos 6:4 “fomos pois sepultados com Ele na morte pelo 

batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do pai, assim também 

andemos em novidade de vida”. 

    Sem morte não há vida! Assim como Jesus. Nós devemos seguir os seus passos. 

Romanos 8:13 “Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espirito ‘mortificardes’ 

os feitos do corpo, certamente vivereis”. 

Com certeza, a causa da esterilidade dos crentes está no fracasso deste aspecto. 



    O apóstolo que disse: “Cristo vive em mim”, disse antes: “estou crucificado com Cristo”. E mais adiante 

(GL 6:14) “longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo 

está crucificado para mim, e eu para o mundo”. 

    A entrega completa à vontade de Deus produz “muito fruto”. 

Há algo cativante no crente, cujo caráter é moldado pelo fruto do Espirito. Que possui as virtudes de Cristo, 

e resplandece a graça de Deus. Brilhará com beleza autêntica aos que o observam, e glorificarão ao pai que 

está no céu, conforme FL 1:11 “cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e 

louvor de Deus”. 

 

João 15:2, 4, 5 e 8: 

2 “Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais”; 

4 “Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim 

também vós, se não estiverdes em mim”; 

5 “Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer”; 

8 “Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos”. 

 

O fruto encontra-se no caráter do “Cristão” (termo pejorativo que os primeiros irmãos receberam). É a 

santidade de Deus pai. 

 

 

A BÍBLIA E O FRUTO ESPIRITUAL 
 

1-Características Diversas: 
 

Produzido em todos os períodos da vida – SL 92:13, 14 

13 “Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus”; 

14 “Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos”. 

 

Perene – EZ 47:12 

12 “Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e 

os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos 

servirão de comida, e suas folhas de remédio”. 

 

Dá apenas em terreno bom – MT 13:9 

9 “Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um”. 

 

Muitas variedades do mesmo – GL 5:22, 23 

22 “Mas o fruto do Espirito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e 

domínio próprio”. 

23 “Contra essas coisas não há lei”. 

 

Sem defeito – EF 5:9 

9 “Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade”. 

(FP 1:11 “cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de 

Deus”.) 

 

Produto da sabedoria celeste – TG 3:17 



17” Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia 

de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera”. 

 

 

 

 

 

Algo sobremodo excelente – 1CO 13 

13 “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que 

soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda 

ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, 

nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse 

o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria”. 

 

Revela maturidade espiritual – 1CO 13 

“Porque em parte, conhecemos e em parte profetizamos; Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é 

em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria 

como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos 

por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei 

como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior 

destes é o amor.” 

O fruto é pra ser usado, desenvolvido, colhido por Deus. É o que alegra o agricultor: 

 

Ver as parábolas: 

 Do semeador 

 Dos talentos 

 Das minas 

 Do joio 

 Da videira 

 

 

 

2-Condições para Produção do Fruto: 

 

A planta deve desarraigar e arraigar novamente 

Gl 1:4 “O qual se entregou a Si mesmo pelos nosso pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, 

segundo a vontade do nosso Deus e Pai”. 

Cl 2:6-7 “Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nEle, nEle arraigados e edificados, e 

confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ação e graça”. 

 

Contato como a água viva – SL 1:3 

3 “É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas não 

murcham. Tudo o que ele faz prospera!”. 

 

Receptividade espiritual – MT 13:23 

23 “Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e um produz 

cem, outros sessenta, e outro trinta”. 

 

Morte para a vida antiga – JO 12:24 



24 “Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caído na terra, não morrer, fica ele só; mas se 

morrer, dá muito fruto”. 

 

 

Limpeza ou poda (provação, disciplina) – JO 15:2 

2 “Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto”. 

 

Permanência em Cristo – JO 15:5 

5 “Eu sou a videira verdadeira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá fruto; porque sem mim 

nada podeis fazer”. 

 

 

 

3-Propósito Final: 
 

JO 15:8 “Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos”. 

HB 12:11 “E na verdade, toda a correção. Ao presente, não parece se de gozo, senão de tristeza, mas 

depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela” 

RM 6:22 “Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, 

e por fim a vida eterna”. 

FP 1:11 - Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.              

FP 4:17 “Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta”.) 

2CO 9:10 “Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a 

vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça.” 

 

 

 

4-Frutificação Espiritual Exigida: 
 

-MT 3:8 – produz pois, fruto digno do arrependimento; 

 

-JO 16:16 – não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, e vos designei para 

que vades e deis frutos, a fim de que tudo quanto pedires ao pai em meu nome, Ele vo-lo conceda; 

 

-RM 7:4 – vós morrestes relativamente à lei, por meio do Cristo, para pertencerdes a outro, e deste modo 

frutifiquemos para Deus; 

 

-CL 1:10 – para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em 

toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus; 

 

 

 

5-Falta de Fruto: 
 

Julgamento divino – MT 3:10 / JO 15:2 

10 “E também agora está posto o machado à raiz das árvores; toda a árvore, pois, que não produz bom 

fruto, é cortada e lançada no fogo”. 

 2 “Aquele que estando em mim, não der fruto, o pai corta, e o apanham, e lançam-no no fogo”. 

 



Mundanismo, uma de suas causas – MT 13:22 

22 “E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução 

das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera”. 

 

Resulta no desapontamento do Senhor – LC 13:6 

6 “E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela 

fruto, não o achando”. 

 

Não investir os recursos da vida – LC 19:20-26 

 “Então veio outro servo e disse: ‘Senhor, aqui está a tua mina; eu a conservei guardada num pedaço de 

pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste’ 

 “O seu senhor respondeu: ‘Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau! Você sabia que sou 

homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu 

dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse o receberia com os juros’. 

 “E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e dêem-na ao que tem dez. 

 “Senhor, disseram, ele já tem dez! 

 “Ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que não tem lhe 

será tirado.” 

 

MT 25:25-30  

“Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence’. O senhor 

respondeu: ‘Servo mau e negligente! Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? 

Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse 

de volta com juros. 

“Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Poia as quem tem, mais será dado, e terá em grande 

quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, 

onde haverá choro e ranger de dentes”. 

 

Termina em rejeição final – HB 6:7-8 

7 “Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a 

cultivam, recebe a bênção de Deus” 

8 “Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição; o seu fim é ser 

queimada”; 

 

 

 

6-Fruto Pecaminoso/Amargo 
 

Não é culpa do Senhor – IS 5:2 

2 “E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides; e edificou no meio dela uma torre, e 

também construiu nela um lugar; e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas”. 

 

Amargo – DT 32:32 

32 “Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra; as suas uvas são uvas venenosas, 

cachos amargos têm”. 

 

 

Natural – IS 5:2 

2 “E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides; e edificou no meio dela uma torre, e 

também construiu nela um lugar; e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas”. 



 

Egoísta – OS 10:1 

1 “Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo; conforme a abundância do seu fruto, multiplicou 

também os altares; conforme a bondade da sua terra, assim, fizeram boas as estátuas”. 

 

Enganoso – OS 10:13 

13 “Lavrastes a impiedade, segastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira; porque confiaste no teu 

caminho, na multidão dos teus poderosos”. 

 

Corrupto – MT 7:17 

17 “Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus”. 

 

Carnal – GL 5:19-21 

“Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria; 

ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas 

semelhantes”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


