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                                   O Ano de Colher – Na Temporada Devido 
 
 
  E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 

 

                                                Gálatas 6:9 (NVI) 



 

Foco de Oração: Um dos princípios fundamentais da colheita é que a colheita vem em sua própria estação. Este 

versículo em Gálatas nos encoraja a não perder o ânimo, para não se cansar em nossa semeadura. Por quê? 
Como a colheita virá em seu tempo devido. Em culturas diferentes são colhidas em tempos diferentes. Diferentes 

tempos de colheita de uma cultura em particular pode afetar a qualidade da colheita. O trigo é colhido em um 

horário diferente do ano do que maçãs. A colheita de uvas em momentos diferentes afeta o tipo de produto que 
você vai produzir. As palavras "desanimar" neste versículo é traduzido como cansemos de outras traduções. Ele 

tem a idéia de estar cansado no corpo, a ser esgotado, a desmaiar. Para cansados de pensamento tem a idéia de 

ser abatido. Ele pode ter a idéia de estar cansado, como resultado do trabalho de parto. Assim como essas coisas 

são verdadeiras, no mundo físico de plantio e colheita, por isso é verdadeiro na semeadura e colheita no Reino de 
Deus. Há certas áreas do ministério que requerem uma maior quantidade de perseverança. Como nós semeamos 

nossas sementes em um mundo cheio de pecado, e da oposição do inimigo, que é importante para cada um de 

nós lembrar que, se formos fiéis, e não desistir, se não ficar fraco com o trabalho, vamos colher uma safra. Este é 
o incentivo que Paulo quer passar para nós, como ele escreveu aos Gálatas. Não estar cansado, continue a 

semeadura, e se nós não desistir, vamos ver Deus trazer a colheita para a glória do Seu nome. 

 
Dia 1: Adore ao Senhor que Ele nomeia o tempo adequado para cada colheita. 
 

Dia 2: Agradeça ao Senhor por esta palavra de encorajamento para aqueles que estão cansados de espera

   para a colheita. 
  

Dia 3: Peça ao Senhor para dar-lhe uma compreensão do princípio de que a colheita vem no tempo

   devido. 
 

Dia 4: Ore pelos outros crentes para não se cansar, pois continuam a semear e olhar para a colheita. 
 

Dia 5: Ore para que sua igreja será capaz de incentivar é as pessoas a não desanimar como olham para a 

  colheita. 
  

Dia 6: Ore para que as igrejas em sua cidade para ser encorajados a não desanimar, mas continuam a 
antecipar a colheita. 

 

Dia 7: Ore por missionários para ter uma compreensão da temporada adequada para cada colheita. Ore 

por seu encorajamento. 
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