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CRIANDO RAÍZES
I - INTRODUÇÃO
Somos comparados por Deus a árvores. Todas as árvores têm sua utilidade. Umas produzem sombra,
outras enfeitam jardins e fachadas, outras são frutíferas e servem para alimentar pessoas, pássaros e animais.
Mas, todas as árvores têm as raízes que serão o seu busca sustento e também sua firmeza para não caírem.
As raízes servem para buscar a umidade e água de onde tiram seu sustento. As raízes também servem
para mantê-las firmes, de pé. Cada árvore tem seu tipo de raízes, umas mais superficiais e outras bem
profundas.
Nós, como servos de Deus, precisamos criar raízes bem profundas para buscarmos nosso sustento e
firmeza na vida cristã. Precisamos de raízes bem profundas para jamais sermos abalados pelos vendavais,
pelas tempestades, e por tantas adversidades da vida.
Quem não cria raízes é superficial, sem compromisso, sem algo que o mantém de pé. Raízes servem
para comprometer, para estabelecer, para firmar. Quem tem raízes não não se deixa mover por qualquer
vento. Não se abate por qualquer tempestade.
Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração; e, chegada a angústia e a perseguição, por
causa da palavra, logo se ofende; Mateus 13:21
II – QUANTO MAIS PROFUNDA A RAÍZ MAIS RESISTÊNCIA A ÁRVORE TERÁ
Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore
plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua
folha fica verde; e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17:7-8
Precisamos ser árvores que estendem suas raízes para as águas. Temos de nos esforçar para
estendermos nossas raízes. Estender é aprofundar, é ir prolongando até chegar junto às águas. Dependendo
do lugar onde somos plantados precisamos estender nossas raízes mais profundamente para chegar até às
águas.
Havia um certo homem, Dr. Gibbis, que nas horas vagas plantava árvores em seu terreno. Ele nunca
as regava. Ele era da teoria que sem sofrimento não há crescimento. Uma vez alguém lhe perguntou por quê.
Ele disse que molhar as plantas deixava-as mimadas e que, se nós as molhássemos, cada geração sucessiva de
árvores cresceria cada vez mais fraca. Portanto, tínhamos que tornar as coisas difíceis para elas e eliminar as
árvores fracas logo no início.
Ele falou sobre como regar as árvores fazia com que as raízes não se aprofundassem, e como as árvores
que não eram regadas tinham que criar raízes mais profundas para procurar umidade. Isso tornava as árvores
mais fortes e saudáveis. Quando vinham as tempestades elas ficavam bem firmes.

Assim podemos comparar com a criação de nossos filhos. Muitas vezes nós os cercamos demais de
mimos, de excessivos cuidados que os deixa mimados e fracos. Eles vão crescendo sem saber enfrentar as
dificuldades da vida que um dia terão de encarar.
Precisamos rever essa situação. Quanto mais mimo a criança tem, mais fraca será no futuro. Aqueles
que são criados de uma forma mais dura enfrentarão as adversidades mais firmemente. Não serão abalados
quando tiverem de passar pelo vale. Se dermos a eles tudo que precisam sem nunca deixarmos eles procurem
com as próprias mãos, eles não saberão dar o devido valor ao que tem.
Nós damos mais valor às coisas que lutamos mais para consegui-las. Por exemplo, quem recebe uma
herança sem esforço algum esbanjará e acabará com tudo em pouco tempo, pois não lhe custou nada. Mas
quando lutamos, batalhamos, valorizamos cada centavo. Quem tem muito sem esforço não valoriza dois reais,
dez reais. Antes, joga fora sem dó nenhuma.
III – CRIANDO RAÍZES NA IGREJA
Não queira ser um membro de igreja muito mimado. Não seja aquela criança cheia de mimos que faz
birrinha quando não lhe dão o que você quer. Saiba aprofundar suas raízes. Aprenda a valorizar as coisas que
com suor você consegue. Abandone a vida de casca de ovo. Não seja aquela pessoa que se quebra toda quando
alguém te pisa, quando te negam o que você deseja.
Ser muito mimado te prejudica profundamente. Crianças mimadas são fracas, doentes. Não têm
nenhuma resistência. Por qualquer motivo querem mudar de igreja, querem largar ministérios, querem deixar
suas responsabilidades. Por agradeça quando te tratarem com mais dureza. Esse é o processo para te tornar
forte, com raízes profundas.
O pai ou a mãe que dá tudo que o filho quer o prejudica muito no processo de seu crescimento. Muitas
vezes o pai não tem condições de dar o que o filho quer, mas faz o que pode e o que não pode para mimar
seu filho. Isto irá produzir um parasita, um fraco que pensa que o mundo vai ter de dar a ele tudo que ele
quiser na hora que quiser.
Da mesma forma, o pastor que dá ao membro tudo que ele quer, está criando um parasita na igreja
que não saberá receber um não quando for preciso. Nem tudo pode ser alcançado na hora que queremos.
Existem coisas que estão fora do propósito que servimos. A igreja tem uma direção e às vezes o membro quer
algo que vai mudar a direção das coisas. Então, nesse momento o pastor terá que dizer não.
O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios
12:1
Quem ama a correção aprofunda suas raízes, cria vinculo. Quando você cria raízes, você tem uma
família que te ama e está com você o tempo todo. Quando você cria raízes você não é levado pelo vento nem
pelas ondas. Mas você ficará firme no propósito de Deus para sua vida.
CONCLUSÃO
Não queira ser uma pessoa mimada. Não procure somente aqueles que passam a mão em sua cabeça.
Ame a correção e ame os “nãos” que chegam até você. Eles te fortalecem.
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