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Para ver algo mudar, esforçar-se mais ou retirar os obstáculos? 

Eclesiastes 3:1-7 

Existem encerramentos necessários 

Talvez o maior inimigo do que vai acontecer na sua vida no futuro seja algo que você está vivendo agora. 

Existem fases e tempos necessários. 

Tempo para uma nova estação, mas que virá somente após um encerramento necessário. 

Alguém em uma posição que não está fazendo o melhor, mas que enquanto estiver ali vai impedir que 

outros se desenvolvam (e até ele mesmo). 

Ex. líder de louvor, empregado com família que precisa ser demitido, etc. 

Alguns líderes não foram chamados para posição principal mas são mantido ali porque ninguém os 

troca, encerrando aquele momento.  

O mesmo pode acontecer com um funcionário ou alguém fora da posição que Deus têm pra ele. 

Não mudar ou não encerrar aquilo não é amor, mas falta de amor. 

João 15:1-2 

Limpar é podar, e isso quando está dando frutos! 

Neurologistas descobriram muitas coisas novas nos últimos tempos. Antes achavam que um cérebro 

adulto perdia elasticidade e capacidade, e não poderia aprender coisas novas...  

Um cérebro nunca perde sua elasticidade, ele pode continuar aprendendo! Mas para funcionar bem 

tem que ter um chamado, ouvir a voz de Deus, ter perseverança e cortar as distrações (coisas boas mas 

desnecessárias - aquilo que te impede de receber o melhor de Deus). 

Os especialistas em poda de roseiras dizem que ela é podada não para tirar coisas ruins, mas para 

potencializar o que é bom, para maximizar o potencial.  

Não porque existe algo errado, mas para melhorar ainda mais!  

E isso tem que ser uma disciplina constantes, não apenas um evento isolado.  

Aprender de forma regular. E de vez em quando fazer encerramentos necessários. 



 

 

Três razões porque as roseiras precisam ser podadas : 

1. Ela produz mais botões do que tem condições de alimentar.  

Ela só tem condição de produzir bem, alimentar, apenas 3 botões.  

De acordo com o objetivo para aquela roseira são escolhos os 3 botões melhores.  

Vamos então cortar aqueles que são bons, mas que vão atrapalhar os outros 3!  

Um grande aprendizado para focar e crescer é aprender a dizer não.  

Você sabe qual tipo de botão quer? Qual é o alvo?  

A maior tragédia na vida não é um cristão morrer antes da hora, mas viver a vida toda sem descobrir o 

propósito de Deus para sua vida. Busque a Deus pra saber qual é esse propósito.  

“Quem mira em nada certamente vai acertar em cheio” (Joe Cominski). 

Exemplo da empresa de 25M USD e que logo passou a 500M USD. 20% dos produtos eram o foco. em 6 

meses cortaram os outros 80% e focaram toda energia e talento nos 20%. A vida da empresa não estava 

neles.  

Qual é a vida da nossa vida? Será que não está em apenas 20% do que empenhamos nossos tempo? 

Deixamos muitas coisas roubar nosso tempo - grupos de WhatsApp, Facebook, novelas, jogos de 

futebol, etc.  

Temos muitas coisas pra fazer, não vamos jogar nosso tempo fora!  

O maior inimigo do excelente não é o medíocre, mas as coisas boas! Aquilo que é bom mas suga seu 

tempo! 

 

2. Algumas vezes, partes da roseira estão doentes ou não estão produzindo bem.  

Às vezes são hábitos ou pecados (seu olho...), às vezes são atitudes (computador, internet...), às vezes 

são pessoas amadas mas que não estão cooperando  

Exemplo do empresário que foi ao psicólogo pelo problema do filho, que bombou em 3 faculdades, 

ganhou um apartamento e uma grande soma em dinheiro... Quem tem problema é você! 

Exemplo do outro que estava treinando o filho pra ser seu substituto na empresa. Ele entra na fábrica e 

vê seu filho esculhambando um funcionário na frente de todos. Ele chama o filho e fala como patrão - 

eu estava te preparando pra ser meu sucessor mas não vai dar. Eu já te dei muitas chances e te falei 

muitas vezes sobre como falar com os funcionários e por isso você está demitido. Agora com pai eu te 

digo - fiquei sabendo que você foi demitido, mas eu estou aqui pra te ajudar! Vamos encontrar algo pra 

você fazer! 

Às vezes uma demissão é a coisa que a pessoa mais precisa! Às vezes isso é necessário no discipulado! 



Mas como fica a questão de não perder nenhum? Cuidar das 100 ovelhas e não perder nenhuma é 

princípio do PASTOREIO e não do discipulado!  

Em 2 Timóteo 2:2 Paulo diz que discipulado profundo é pra ser feito com pessoas fiéis, capacitadas, 

profundas, pra quem está preparado.  

Pra quem não está preparado é como jogar pérolas aos porcos. A pérola machuca os pés dos porcos, e 

eles ainda vão te culpar!!!  

A maioria das pessoas não gosta de confrontar ou corrigir.  

Coragem pra corrigir, mas com sabedoria e muito jeito. 

"Crente chupetinha" - talvez nunca foi discipulado, ele é muito bebê, ame-o! Dê a chupetinha pra ele! 

Leve de volta e então o corrija com amor e carinho. 

 

3. As vezes tem partes mortas, que só estão ocupando espaço.  

Um relacionamento doentio. Uma prática antiga (aquele culto de quinta a noite "que sempre foi uma 

benção").  

Uma antiga fase, as vezes coisas bem erradas mesmo - mortas!  

A mulher de Ló estava sendo liberta de Sodoma e Gomorra - não olhe pra trás porque só tem o que não 

presta. O que ela virou? O pescoço! Hahahaha! E se transformou em estátua de sal. 

Tem gente que ficou parado no tempo. A nuvem já foi pra frente. Deus tem coisas novas pra você! 

As vezes são coisas que vamos acumulando (acumuladores não gostam de admitir). Aquela tesoura de 

jardim quebrada... 

"Pode ser que eu vá precisar um dia..." 

Talvez na sua infância faltou alguma coisa - necessidades básicas, uma roupa, amor...  

Em Cristo temos o suprimento necessário! Jogue fora a tralha! Comece uma vida nova. 

 Aquele pano velho quase despedaçando, a primeira fralda que o Joãozinho usou... Apego ao passado! 

Se você encontrou algumas áreas assim na sua vida, abra-se com seu discipulador! 

Exemplo do teste de stress em um macaco, e depois acrescentaram outro. Quem é o seu macaco? 

Todos tem que ter um discipulador! 

Deus quer providenciar um discipulador poderoso pra você! 


