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O Ano de Colher – O Fruto da Salvação 
 
 

“
Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. 

 
       Filipenses 1:11  (NVI) 
 

      
 

Foco de Oração: À primeira vista pode parecer óbvio. A Escritura fala sobre o fruto da nossa salvação. 

Podemos falar de muitos tipos de frutos como nós falamos durante este ano da colheita, mas não pode haver 

nada que seja mais importante do que nossas vidas demonstrar o fruto ou a conseqüência da nossa salvação. 

Paulo, em termos simples aqui, diz que este é o caráter justo que é produzido em nossa vida por Jesus Cristo. 

Primeiro, vamos olhar para o que esse personagem é justo. Os resultados da salvação em nossas vidas será 

honestidade, verdade, bondade, mansidão, benegnidade. Estes são realmente o caráter de Cristo em nós, como 

vimos em outras semanas. Muitas vezes, há uma crítica da igreja que está cheia de hipócritas. Talvez não seja 

tanto que a igreja está cheia de hipócritas, tanto quanto a igreja está cheia de pessoas que ainda têm de aprender 

o que significa para produzir o fruto da salvação em suas vidas. Esta é uma parte da meta do discipulado, para 

ensinar as pessoas como, através do poder de Cristo que habita no seu interior, ela pode produzir o fruto da 

salvação em suas vidas. Mais uma vez, este fruto não é produzido, obedecendo a um conjunto de regras ou 

regulamentos religiosos. Cristo nos libertou disso. É a vida de Cristo vivo que está sendo vivida através de 

nossas vidas, por meio de nossas personalidades. Isso só é possível naqueles que aceitam Cristo em suas vidas 

através da fé. E qual é o objetivo dessa vida de retidão? Paulo deixa muito claro que é para ser para a glória e 

louvor de Deus. O objetivo não para as pessoas pensarem que somos muito espiritual, ou olhar com admiração 

sobre o nosso serviço na Igreja. É totalmente e somente para a glória d'Aquele que é o autor da nossa salvação. 

 

Dia 1: Ore para viver o fruto da salvação em sua vida. 
 

Dia 2: Peça ao Senhor para examinar sua vida hoje, e para lhe dizer onde você está e onde você não está

   produzindo este fruto da salvação. 

 

Dia 3: Peça ao Senhor para ensiná-lo a viver de tal maneira que você traga glória e honra a Ele. 
 

Dia 4: Arrependa-se de qualquer maneira em que sua vida não está a produzindo ou demonstrando o 

fruto da salvação. 
 

Dia 5: Ore pela sua igreja para que as pessoas demonstrem o fruto da salvação diáriamente. 

 

Dia 6: Ore hoje para que o testemunho da igreja na sua cidade seja para glória a Deus.  

   

Dia 7: Ore para que o fruto da salvação seja evidente naqueles que servem em campos missionários em 

todo o mundo. 
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