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                        O Ano de Colher – Tipos de Colheita 
 

Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. 

 

                                                    Gálatas 6: 7 
 
 

Foco de Oração: Está chegando o dia em que todos estarão diante do tribunal de Cristo para dar conta de nossas 

vidas (Romanos 14:10). Por isso, é importante para nós compreender agora, quais os tipos de colheita podemos 

esperar e como precisamos ajustar nossas vidas agora, antes que esse dia chegue. Porque nós não sabemos 

quando será esse dia para nós. É o cúmulo da presunção para nós dizer, "oh, isto é algum dia futuro fora em um 

futuro distante. Eu não preciso me preocupar com isso agora. Deixe-me viver minha vida do jeito que eu quiser. 

"Esta essa presunção demonstrou na parábola de Jesus em Lucas 12:16 -21. Paulo ensina aqui em Gálatas que 

tudo o que semear, isso também ceifará. Paulo também ensina em 1 Coríntios 3 que todo o nosso trabalho será 

testado pelo fogo. O fogo vai mostrar se o trabalho da pessoa tem qualquer valor. Se o trabalho sobrevive ao 

fogo o construtor irá receber uma recompensa, mas se a obra de alguém se queimar o construtor vai sofrer 

grande perda. O construtor será salvo, mas como alguém que mal escapando através de uma parede de chamas. 

Agora, é quando precisamos estar semeando que levara ha uma colheita de bênção quando nossas obras são 

testadas pelo fogo. Não é o tipo de colheita que resulta em bênção e as palavras do Senhor: "Muito bem, servo 

bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor (Mateus 25:21) e há uma recompensa em que as obras que não foram 

de Deus, serão descobertas. Que tipo de colheita que você deseja receber no mesmo dia do julgamento? Comece 

hoje a viver na expectativa de que o dia em que você vai ouvir essas palavras de bênção de seu salvador. Viva 

sua vida para que você possa receber a colheita de bênção e não ter suas obras queimadas a fogo. Hoje é o dia 

para começar. 

 

 

Dia 1: Medite sobre as passagens bíblicas citadas acima e considere como sua vida se preparando para

  esse dia. 
 

Dia 2: Adore o Senhor, que Ele é um juiz justo e reto, e Ele julgará todos em Seu amor. 

 

Dia 3: Peça ao Senhor para lhe dar uma perspectiva e compreensão do tipo de colheita que você  

  receberá. 
 

Dia 4: Ore para que o Senhor mostrar-lhe como viver de modo que você vai receber bênçãos naquele dia

   de julgamento. 
 

Dia 5: Ore pela sua igreja para pregar fielmente a verdade que todos nós dará conta diante de Deus. 
  

Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade para viver com o desejo de colher as bênçãos naquele dia de 

julgamento. 
 

Dia 7: Ore por missionários para comunicar claramente estas verdades para aqueles sob seus cuidados. 
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