COMO UMA ÁRVORE

No inverno, as árvores perdem as folhas, seus ramos
ficam nus, quase parece que estão dormindo. Na realidade
elas estão no seu sono de inverno para sobreviverem às
tempestades do período de frio.
A seiva, a vida
das árvores,
desceu bem lá
para o fundo,
para as raízes,
abaixo da linha de
congelamento, para
preservar a árvore
durante os meses
frios de inverno.

Durante as tempestades
do inverno, os pedaços
mais fracos ou podres
das árvores caem dela.
Isso permite que a seiva
continue fluindo para
as partes saudáveis da
árvore, para que esta
permaneça forte. Os
ramos velhos e podres
são arrancados pelo
vento, para dar lugar aos
ramos novos.
Quando a primavera chega e o solo e o clima esquenta, a seiva
começa a subir de novo lá de baixo das raízes.

Com o calor, a seiva flui mais livremente por toda a árvore,
trazendo de novo vida às árvores. Mesmo que só tenha
sobrado o que parece um toco morto, de uma hora para a
outra ele pode começar a brotar.
A seiva força as
novas folhas e
flores a nascerem
e a saírem para o
sol e o ar fresco
onde podem
produzir mais
folhas, flores e
frutos, assim
como ramos para
deixar a árvore
linda e dar mais
frutos para outra
colheita.

As abelhas, especialmente em certas árvores, ajudam a
polinizar as flores, ajudando-as a produzir frutos.
A árvore tem que estar em
solo bom e fértil, ser aguada
adequadamente, e se alimentar
dos nutrientes do solo, que ela
bebe e absorve através do seu
sistema radicular subterrâneo.

O sistema radicular espalha-se em
todas as direções, às vezes até
bem longe e algumas vezes bem
profundamente para encontrar
água e alimento para a árvore.

Jesus disse para
os Seus discípulos
que Ele era como
uma árvore e os
que acreditam nEle
são como ramos.1
Quando A Palavra
de Deus e o Espírito
de Deus fluem, nós
somos fortes e
conseguimos dar
fruto.
Nós damos fruto
quando vivemos
uma vida que é um
exemplo do amor e do
espírito de Deus em
nós. Quando nossas
ações são gentis e
generosas, refletimos
a bondade de Deus em
nós. Deixamos a luz
da Palavra de Deus
nos guiar a sermos
mais como Jesus.

1

Ver João 15:1–8.

Por menores que sejamos, o Espírito de Deus pode ter
parte em nós e nos ajudar a dar fruto e sermos uma
bênção para os outros. O nosso espírito se fortalece
quando passamos tempo com Jesus, lendo a Palavra de
Deus, e pensando em Jesus.

Nós podemos ser como uma árvore que cresce forte
e saudável. Quando permitimos que o Espírito e amor
de Deus sejam parte de quem nós somos, nossa vida
deixará Deus e os outros felizes.

“Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos
zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio,
que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz.”
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