A Bíblia nos diz que Jesus cresceu em cada uma dessas áreas através de
seu treinamento de ministério:
“E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.”
Lucas 2:52

❖ Boas perguntas sobre relacionamentos
•
•
•
•
•
•

Como estão as coisas em casa?
E sua vida familiar? Está indo bem?
O que você gostaria de mudar nela?
Quem você considera como seu melhor amigo? Como Deus está usando esse relacionamento para fazer você
crescer?
Quais são seus relacionamentos no trabalho?
Qual é o relacionamento mais desafiante ou difícil na sua vida? Qual o mais agradável ou recompensador?
❖ Boas perguntas sobre equilíbrio físico

•
•
•
•
•
•

Como está seu horário de trabalho?
Como uma “boa noite de descanso” é para você?
Como está seu nível de energia de numa escala de 1-10?
O que você gostaria de mudar em sua saúde física?
De quais aspectos disso você tem controle?
Quais aspectos não estão sob o seu controle?
❖ Boas perguntas sobre aprendizagem intelectual

•
•
•
•
•
•
•

O que você tem aprendido ultimamente, do ensino bíblico ao qual você tem sido exposto, em seus momentos
pessoais de estudo da Bíblia, através de seu grupo pequeno?
O que Deus deseja que você aprenda através de circunstâncias específicas nas quais você encontra?
Quais livros você tem lido para afiar suas habilidades e talentos, desafiar seu crescimento como alguém que
segue a Cristo ou para expandir seu entendimento da sua cultura?
Como você tem aplicado o que você tem aprendido através de seu grupo pequeno ou o ministério no qual você
está servindo?
Quais pensamentos têm dominado sua mente ultimamente?
Estes pensamentos têm tido um efeito positivo ou negativo em sua vida?
Tais pensamentos são agradáveis a Deus? Há algo que precisa ser corrigido em seus padrões de pensamento?
❖ Boas perguntas sobre saúde espiritual

•
•
•
•

Seu relacionamento com Deus faz com que você sinta que é um relacionamento próximo e íntimo neste
momento? Se não, você consegue identificar algo em sua vida que está impedindo isto? (Por exemplo, excesso
de ocupação, pecado, apatia etc...).
Quais combinações de disciplinas espirituais você precisa em sua vida diária para manter seu coração íntimo
de Deus?
Como eu poderia mantê-lo(a) sob uma forma de contabilidade pessoal ou prestação de
contas no que diz respeito às práticas dessas disciplinas?
Como Deus falado com você ultimamente? O que Ele tem falado?
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QUATRO IMPORTANTES LIÇÕES ESPIRITUAIS ATRAVÉS DAS ÁRVORES
Além das pessoas, as árvores são mencionadas mais do que qualquer outra criação na Bíblia. Há uma árvore na
primeira página do Gênesis e na última página do Apocalipse. O primeiro Salmo exorta os crentes a serem como uma
árvore.
Aqui estão quatro importantes lições espirituais que podemos aprender das árvores que Deus plantou nas
Escrituras.

Vire-se para a luz
Uma das lembranças mais claras que tenho do jardim de infância é plantar sementes em dois potes. Um foi colocado
no parapeito da janela; o outro foi colocado em um armário escuro.
Todos os dias nós examinamos os dois potes. Por várias semanas, nada aconteceu. Então, as sementes brotaram.
No início, as duas plantas pareciam iguais. Então eles começaram a divergir. A planta no peitoril da janela começou
a virar as folhas em direção ao sol.
O do armário ficou pálido, magro e cresceu de maneira confusa. As árvores crescem em direção à luz em um processo
chamado fototropismo, do grego phos (luz) e tropos (giro).
Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo" (João 8:12). Uma árvore procura naturalmente a luz. Podemos seguir o exemplo
delas e buscar a Luz do mundo.

Colocar raízes
As árvores precisam de água tanto quanto precisam de luz. O primeiro salmo é uma descrição de como mulheres e
homens piedosos se parecem. Eles são como “árvores plantadas junto a ribeiros de águas” e “meditam” sobre a lei de Deus dia
e noite – isto é, estão pensando sobre o que a Bíblia revela sobre a vontade e o plano de Deus para nossas vidas. Para
fazer isso, precisamos estudar a Palavra de Deus – que é a Bíblia Sagrada.
Quanto mais profundas forem nossas “raízes”, tendo base na Bíblia, mais poderemos resistir às provações, dificuldades
e outras secas que surgem em nosso caminho. Árvores maduras e saudáveis têm raízes que viajam em todas as
direções em busca de água e nutrientes. “Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para
o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas; não sofre de ansiedade durante
o ano da seca nem deixará de dar seu fruto!” Jeremias 17:8.

Produzir frutos
De que adianta uma macieira se nunca produzir maçãs? Da mesma forma, nossas vidas devem produzir frutos
significativos. É fácil parecer uma árvore frutífera, mas Jesus disse que seríamos conhecidos pelos frutos que
produzimos (Mt 7: 16-20).
Não devemos apenas produzir frutos para fora – mas para dentro. O que é fruto interior? É o fruto do Espírito Santo
trabalhando em nossa mente e alma para nos tornar a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo descreveu o fruto do
Espírito em sua carta aos gálatas: “Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e
temperança” (Gl 5: 22-23).
De fato, fomos escolhidos por Jesus, com o propósito de dar frutos. “Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e
vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo
conceda”. João 15:16.

Pensar a longo prazo
As nossas vidas são muito curtas. Não é assim com as árvores. Existem as The Sisters, também conhecidas como The
Sisters Olive Trees of Noah, são um grupo de dezesseis oliveiras que se encontram no Líbano, na estância de Bacheale.
Elas existem há pelo menos 5.000 anos e, possivelmente, poderão chegar aos 6.000 de idade.
Saiba que Deus colocou nos corações um anseio para o viver em eternidade: “Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também
pôs no coração do homem o anseio pela eternidade”. Eclesiastes 3:11.
Quantas vezes tomamos decisões com base no ganho a curto prazo? Como seria o mundo se a primeira coisa em que
pensássemos fossem nossos papéis como administradores, responsáveis pelas gerações vindouras?
As árvores nos lembram que a vida é muito maior do que o nosso momento presente. Suas raízes profundas e galhos em crescimento nos
chamam a olhar para o céu e a eternidade.
Texto baseado no livro de Matthew Sleeth, MD, Reforesting Faith: O que as árvores nos ensinam sobre
a natureza de Deus e seu amor por nós (WaterBrook).

