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                                   O Ano de Colher – A Alegria Compartilhada 
 
 Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o 

que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: ‘Um semeia, e outro colhe’. 

 

                                                João 4:36-37 (NVI) 



 

Foco de Oração: Apesar de estarmos a desenvolver um estilo de vida de semeadura como nós vamos para o 

mundo. Devemos entender que a semeadura e colheita da safra é um trabalho compartilhado. Pode haver muitas 
vezes que temos o privilégio de levar uma pessoa para colocar a sua fé na obra consumada de Cristo na cruz, 

mas provavelmente havia muitos outros no passado que tinham semeado as palavras de vida eterna com essa 

pessoa sem ver a colheita. As palavras de Jesus foram: "um semeia e outro é que ceifa." Pense sobre esta verdade 
por um momento. No soberania da graça de Deus, Ele nos permite compartilhar juntos no processo de colheita. 

Nem todos os que semeiam vai ver a colheita, mas, no final, diante do trono de Deus, todos os que faziam parte 

da semeadura,  e colher da colheita vai compartilhar juntos na alegria. Não perca a imagem maior aqui do que 
isso significa para você e sua igreja. Cada um de nós é chamado a ser fiel em semear usando os dons espirituais 

que Deus nos dá. Nossa responsabilidade é a de ser fiel a nossa parte, com a fé para acreditar que aquele que 

prometeu é verdade, e vamos compartilhar na colheita. As atividades da igreja local não deve ser simplesmente 

sobre ter programas para promover e manter as pessoas ocupadas, mas sim, devemos ser sobre o negócio de dar 
a todos a oportunidade de participar da colheita para que possamos todos compartilhar a alegria. Mais uma vez, 

como Jesus disse: que o que semeia como o que ceifa juntamente se regozijem. Sejamos fiéis a nossa parte para 

que possamos juntos se regozijam quando o tempo para a colheita vem. 
 

Dia 1: Louvado seja o Senhor que Ele nos dá a alegria e privilégio de compartilhar juntos muitas vezes

   na colheita. 
 

Dia 2: Dê graças por esta palavra do Senhor que nos reunimos fruto para a vida eterna. 

  

Dia 3: Peça ao Senhor para dar-lhe perseverança e paciência como você olhar para a frente para a 
   colheita. 

 

Dia 4: Ore para que os outros crentes que estão semeando e cultivando, parceiros que você pode até não
   saber ainda. 
 

Dia 5: Ore pela sua igreja para aprender como efetivamente fazer  parceria com outras igrejas em sua

   cidade para a colheita da vida eterna. 
  

Dia 6: Ore pelas igrejas em sua cidade não estar em competição, mas aprender a trabalhar juntos para a 

colheita. 
 

Dia 7: Ore por missionários para ter essa sensação de que eles vão colher os frutos com outros que 
tenham semeadas antes deles. 

 

 
 

©  Your Servant in Christ Ministries,  2015 


