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Dar bons frutos sempre

#conectou?
Sendo um bom exemplo
Sabemos que o ser humano é um ser que cresce e se desenvolve baseado nos exemplos que estão a sua volta.
Somos exemplos o tempo todo, para os nossos filhos,
para as pessoas que admiram o nosso trabalho e nossos
projetos, para nossa igreja, para o nosso grupo e até para
pessoas que não conhecemos, mas que nos observa todo
o tempo.
Não é funcional aquele velho ditado popular que diz:
“Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”, pois as
pessoas seguem muito mais exemplos do que vozes.
As nossas atitudes são os frutos que deixamos à mostra para as pessoas, pequenas atitudes, gestos e decisões
podem estar escrevendo a história de outras pessoas, que
buscarão a nossa vida como exemplo a ser seguido.
Se na aula de ciências eu aprender com minha professora que refrigerante faz mal à saúde, e no intervalo ver que
ela está tomando um refrigerante, poderei ter duas impressões sobre ela, ou que ela mentiu, ou que ela não cuida de
sua saúde, e como eu a respeito posso escolher uma das
posições a seguir.
Não somos seres perfeitos, falhamos muitas vezes, mas

mesmo assim podemos gerar bons frutos, reconhecendo
as falhas e buscando sempre melhorar.
Jesus por algumas vezes nos orientou a sermos seus
imitadores, pois se tivermos atitudes como a Dele, logo as
pessoas começaram a nos observar e seguir este modelo,
e cada vez mais termos indivíduos que se pareceram com
Cristo.
Conta-se uma história de um missionário que por muitos anos fez um trabalho social em um povoado muito pobre na região africana, quando ficou velho voltou para sua
terra, passado um tempo um outro missionário passou por
aquelas terras e começou a evangelizar aquele povo e falar
sobre Jesus.
O missionário contou que havia um homem bom, que
amou as pessoas incondicionalmente, que sempre amou a
bondade e que veio ao mundo para salvar os perdidos e
disse que o seu nome era Jesus.
Uma pessoa do povoado disse: “Eu não sabia que o homem que nos ajudou tanto tempo aqui se chamava Jesus”.
As atitudes daquele primeiro missionário fizeram com
que as pessoas vissem Cristo nele.

