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O Ano de Colher – O Fruto da Rejeição à Palavra de Deus 
 

“Ouça, ó terra: Trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção   às minhas 

palavras rejeitaram a minha lei.” 

 

Jeremias 6:19 (NVI) 
 

 
 

Foco de Oração: A maioria das nossas meditações relativas a “fruto” tem sido desses frutos positivos de nossas 

vidas. Aqui, Deus descreve uma consequência muito negativa do que esta tradução chama o fruto de suas 

maquinações. Qual a importância deste aviso? Jeremias começa este versículo dizendo: “Escute, toda a terra!” 

Esta é uma verdade, uma consequência que todos precisam entender. Interessante que esta lição não se limita 

apenas ao povo de Israel no momento. O Senhor quer que o mundo inteiro aprenda e preste atenção a esta 

importante lição. Qual é a lição? Que o Senhor trará desastre do seu povo, e este é o fruto de suas próprias 

maquinações. O que é que seria tão terrível para Deus para Ele trazer maldição para seu próprio povo, o que Ele 

quer que o mundo inteiro entenda? Isso deve ser algo que é muito importante para o coração de Deus. E de fato 

é. Aqui está: Eles se recusam a escutá-Lo, e eles tinham rejeitado a Sua palavra. O livro de Jeremias tem o maior 

número de versos que dizem ou implicam que ao longo dos anos o povo de Deus não deu ouvidos às 

advertências que Deus deu a eles várias vezes, e os incentiva a voltar para Ele. É uma coisa séria rejeitar a 

Palavra do Deus vivo. Vale a pena o nosso cuidado em examinar nossas atitudes e nossas vidas para determinar 

se existem áreas em nossas vidas em que não estão ouvindo a Palavra de Deus, ou onde estamos rejeitando a Sua 

Palavra para fazermos o que queremos. As conseqüências são trágicas. 

 

 

Dia 1: Passe algum tempo pensando em como é sério este problema, para Deus ter dito desta forma. 
 

Dia 2: Examine sua vida. Existem áreas em que você não está ouvindo a Palavra de Deus ou rejeitando a

  correção? 

 

Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a aceitar e obedecer à Sua Palavra, não importa o quão difícil possa 

parecer. 
 

Dia 4: Comprometa-se de novo a ter uma vida de obediência a Palavra de Deus. 
 

Dia 5: Ore pela liderança de sua igreja para ensinarem sobre a obediência à Palavra de Deus. 

 

Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade para serem fiéis em proclamar todo o conselho de Deus. 

 

Dia 7: Ore pelos missionários você sabe que vivem proclamando a necessidade da obedência a Palavra 

de Deus. 
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