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O Ano de Colher – O Fruto do Nosso Trabalho 
 

“Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, 

também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte; 

 

              Filipenses 1:20 (NVI) 
 

      
 

Foco de Oração: Nestes versos, o apóstolo Paulo está abrindo-se aos crentes de Filipos e compartilhando os 

desejos interiores do seu coração. Embora possa haver alguns que pregam a Cristo por outras razões, o grande 

desejo do coração de Paulo, a paixão e propósito de sua vida foi que “Cristo seja engrandecido no seu corpo, seja 

pela vida ou pela morte”. Ele prossegue dizendo no versículo 21: “Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é 

lucro”. A maior paixão de Paulo, o fruto do seu trabalho, de sua vida, era que Cristo fosse engrandecido através 

de sua maneira de viver. Trabalhamos por muitas razões diferentes. Trabalhamos para pagar as contas, comprar  

coisas para a nossa casa, comida, roupas e atender as necessidades de nossa família, ou as nossas mesmo. 

Trabalhamos porque queremos ter algum tipo de realização em nossas vidas, para nos fazer sentir como se 

houvesse um propósito maior para nós. Paulo tinha encontrado o seu propósito maior. Seu desejo era que o fruto 

de seu trabalho, era que Cristo fosse engrandecido. Sua prioridade era glorificar a Cristo em sua vida, porque ele 

sabia que só tinha essa vida, essa oportunidade de engrandecer a Cristo na forma como ele viveu, porque depois 

desta vida, ele estaria com o próprio Cristo e que seria muito melhor do que a vida aqui. Qual é o objetivo do seu 

trabalho nesta vida? É simplesmente para sobreviver e pagar as contas, ou você tem em seu coração o desejo, 

como o do apóstolo Paulo, que através de sua vida, Cristo pode seja engrandecido. Este será o maior fruto que 

podemos produzir, para engrandecê-Lo. 

 

 

Dia 1: Leia e medite sobre o testemunho de Paulo em Filipenses, capítulo 1, coloque em seu coração. 
 

Dia 2: Examine seu próprio coração. Você tem tipo o desejo de engrandecer a Cristo? 

 

Dia 3: Arrependa-se, por quaisquer meios que você não tenha angrandecido a Jesus da maneira que você

   vive. 
 

Dia 4: Peça ao Espírito Santo para dar-lhe o mesmo desejo de engrandecer a Cristo, que Paulo teve. 
 

Dia 5: Ore para que esse desejo de engrandecer a Cristo através de sua vidas seja ministrada em sua

   igreja. 

 

Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade para terem o desejo de engrandecer a Cristo em suas vidas. 

   

Dia 7: Ore pelos missionários que você sabe que se esforçam em seus ministérios para engrandecerem a 

Cristo. 
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