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O Ano de Colher – O Fruto da Correção 
 

“Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de 

justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.” 

 

Hebreus 12:11 (NVI) 
 

 
 

Foco de Oração: O escritor de Hebreus está aqui ensinando sobre o propósito da disciplina de Deus em nossas 

vidas. No versículo oito, ele diz que, se estamos sem disciplina de Deus, então não somos realmente filhos de 

Deus. No versículo dez, ele continua a dizer que a finalidade do disciplina de Deus é para nosso benefício e para 

construir a santidade em nossas vidas. Aqui no versículo onze, ele nos diz que o fruto da disciplina de Deus é 

produzir em nós o fruto da justiça. Esta justiça vem para aqueles que estão sendo treinados pelas disciplinas de 

Deus em suas vidas. Quem quiser participar em qualquer tipo de esporte ou competição deve disciplinar-se para 

se preparar para competir com sucesso. Se é na área de atletismo ou na escola, ou as artes, disciplina aguça 

nossas habilidades, e elimina os pontos fracos ou manias erradas, hábitos ou maneiras de pensar que nos 

impedem de alcançar o sucesso. Por isso, é no reino espiritual e nosso relacionamento com Deus. Suas 

disciplinas são destinadas para o nosso bem, para que Ele possa nos afinar e nos fortalecer, removendo de nossas 

vidas todo que não leva a justiça em nossas vidas. Claro, a disciplina é desagradável e difícil, mas quando você 

se deparar com a disciplina de Deus, lembre-se que é para o seu treinamento, para construir sua vidas em justiça, 

e te fazer filho de Deus que Ele deseja que você seja. Quando você passar por disciplina de Deus, não se esqueça 

que Ele o disciplina por amor e para o seu bem. 

 

Dia 1: Leia Hebreus 11 e meditar sobre o que o escritor diz sobre a disciplina de Deus em nossas vidas. 
 

Dia 2: Você está passando por disciplina neste momento? O que Deus quer treinar ou remover ou 

   corrigir em sua vida? 

 

Dia 3: Dê graças ao Senhor por Sua disciplina amorosa. 
 

Dia 4: Quais estão as áreas de sua vida que Deus quer trazer um maior grau de disciplina? 
 

Dia 5: Ore para que sua igreja oriente seus membros na compreensão desses propósitos na disciplina. 

 

Dia 6: Ore para que essa verdade reforce outros crentes em sua cidade para um maior testemunho para o 

Senhor. 

 

Dia 7: Ore pelos missionários que você conhece para aceitarem a disciplina do Senhor em sua área de 

serviço ao Senhor 
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