No im
Jard

Para que um jardim cresça e floresça, o jardineiro precisa
plantar novas sementes e bolbos, regar as plantas, capinar os
canteiros, adubar o solo, e podar. O jardineiro poda a planta
para ajudá-la a crescer melhor.

Podar Para Crescer
Certa vez, Jesus disse aos Seus

discípulos que Deus é como um jardineiro
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que cuida carinhosamente das

Oi, minhas queridas
flores! Vocês estão
muito lindas hoje.

Suas plantas—os Seus filhos.
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João 15:1

A poda tem o intuito de eliminar os ramos mortos ou mais
fracos. É necessário tirar o excesso de folhagem, para que
o sol penetre no resto da árvore. Não se poda uma planta
porque tem algo errado com ela, é simplesmente uma
forma de ajudá-la.

Podar quer dizer
cortar alguns ramos ou galhos
do arbusto, árvore
ou trepadeira.

O jardineiro poda as árvores no outono ou no inverno
para que, quando chegar a primavera, elas possam
crescer mais fortes e dar mais fruto. A poda também é
feita para estimular a árvore a crescer no formato certo
e assim ser mais fácil colher os frutos.

Meus ramos
estão melhores sem aqueles
galhos secos. Obrigada!

Obrigada, dona
Macieira, por dar umas
maçãs tão gostosas!

Você pode pensar em Deus como
sendo o seu jardineiro amoroso, e
você a Sua plantinha.

A Bíblia diz que algumas vezes
“Ele poda os ramos que dá fruto,
para que produza ainda mais.”2
E, frequentemente, essa poda
vem na forma de disciplina.

É um prazer! O Seu
Jardineiro tem cuidado
bem de mim.

Ele cuida bem de você. Rega você com o Seu amor, faz Sua graça
brilhar sobre você, e Suas Palavras te ajudam a crescer em fé.
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A “poda”, ou treinamento
e disciplina, apesar de
algumas vezes ser difícil, vai
ajudá-lo a se tornar uma
pessoa atenciosa, feliz e
generosa.

Esteja agradecido pela disciplina e poda que recebe dos seus
pais e entes queridos, porque isso ajuda você a aprender coisas
que tornarão sua vida mais feliz e melhor.
Filho, você não escutou
e foi jogar bola perto da janela.
Agora está quebrada e vou ter que
ficar com sua mesada para
consertar a janela.

Jesus disse aos Seus discípulos que “Quem permanece em
mim, e eu nele, produz muito fruto. Pois, sem mim, vocês não
podem fazer coisa alguma.”3 Quando você fica perto de
Jesus e passa tempo lendo a Palavra de Deus, isso o ajuda a
crescer mais forte e encher sua vida de coisas boas.

Sinto muito,
Papai. Eu devia ter
escutado.

Oi, Jorginho!
Você está parecendo
feliz e forte hoje.
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