
A Colheita Que Deus Quer: 

Sl 1:3 – “Ele é como arvore plantada junto a corrente de águas que, no devido tempo, dá o 
seu fruto e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido.” QUE 
FRUTO É ESTE? 

Desde a criação, Deus plantou árvores, e a principal foi a árvore da vida. Ele nos deixou 
escolher... Por quê? 

Porque é um Deus gracioso. Ele quer conquistar, atrair com seu amor. Ele quer que nos 
entreguemos a ele para termos vida em abundância. 

Quem de nós aqui não foi conquistado pelo amor de Jesus? Agora, somos plantação de 
Deus, e ele quer colher o fruto. 

Que fruto é este? O que Deus quer colher em nós? 

Ele quer colher Cristo em nós... E quais as condições para a produção deste fruto? 

- Sl 1:3 – “Ele é como arvore plantada junto a corrente de águas que, no devido tempo, dá 
o seu fruto e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido.” → 
Contato com a água viva. 

- Mt 13:23 – “Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende; 
este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um.” → Recebe a palavra. 

- Jo 12:24 – “Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica ele só; mas se morrer, produz muito fruto.”→  

- Jo 15:2 – “Todo ramo, que estando em mim não der fruto, ele corta; e todo o que dá 
fruto, limpa, para que produza mais furto ainda.” →A poda = tribulações, sofrimentos, 
injustiças. 

- Jo 15:5 – “Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse da 
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” → Permanecer na videira (a seiva em 
nós) = atitudes de Jesus. 

- Jo 15:8 – “Meu pai é glorificado, se derem muito fruto; e assim serão meus discípulos.” → 
Glorificar o pai (se der muito fruto). 

-Gl 5:22-23 – “Mas o fruto do Espirito é: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio, próprio. Contra estas coisas não há 
lei.” → Fruto do Espirito (9 gomos, 9 virtudes) 

-1Co 13 → O amor, o bem supremo, o caminho sobremodo excelente (o fruto com 15 
virtudes). 

 



O Que Deus tem Visto em Nós? A Igreja? 

- Valores terrenos (tomando a forma do mundo, apesar dos alertas) 

-Vários evangelhos:  •Das facilidades; 

                                      •Das benções materiais; 

Ex: “Igreja pare de     •Da salvação 

             Sofrer”            •Dos dons 

-A musica gospel: fala de vitórias, bênçãos deste mundo. 

-A forma de se tornar um cristão:  •Sem renuncias 

                                                              •Sem arrependimentos 

                                                              •É só aceitar Cristo 

-Parece que Deus existe para satisfazer-nos! Aceitamos um salvador! Mas rejeitamos um 
Senhor e sua cruz. 

-A consequência? Frieza espiritual (“não brinco mais”) 

 - Apocalipse 3:15-17  A igreja de Laodicéia (Dos últimos dias) 

14 “E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e 

verdadeira, o princípio da criação de Deus: 

15 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! 

16 Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 

17 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um 

desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu;” 

- A parábola dos convidados que têm mais o que fazer (Um bom livro para ter tempo = 
agenda) 

-Individualismo, egoismo, partidarismo, grupinhos, acepção de pessoas, idolatria. 

As Advertencias de Deus: 

-Antigo testamento: Is 5:2 – “E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides; e edificou 
no meio dela uma torre, e também construiu nela um lugar; e esperava que desse uvas, mas deu uvas 
bravas.”  

-Novo testamento: 

●João Batista: Mt 3:10 – “Já esta posto o machado à raiz das árvores; toda árvore , pois, que não produz 
bom fruto é cortado e lançado ao fogo.” 

●Jesus: Continuou a mesma advertência de João Batista; 

              No Evangelho de Lucas 38% dos versículos são advertências. Por quê? 
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              Parábola do Semeador – Mt 13:22 – “O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a                                                                      
palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica             
infrutifera.” → A que foi semeda nos espinhos não frutificou.     

             Parábola dos Talentos –  

            Parábola das Minas – Lc 19:20 – “Veio então outro, dizendo: Eis aqui, senhor, a tua mina, que eu 
guardei embrulhada num lenço.” → (Devia ter guardado no banco do céu) 

           Parábola da Figueira – “Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma fiqgueira 
plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou.” 

O que Jesus quer chamar a atenção com estas advertências? Eu creio que é sobre: Indiferença e 
Negligência. 

-Js 18:3 – “Josué ás tribos: Até quando sereis remissos em passardes a possuir a terra que o Senhor Deus 
nos deu?” 

-Jr 48:10 – “Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que vedar do 
sangue a sua espada.” 

-Mt 7:26 – “Todo o que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem 
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.” 

 

Como Escaparemos? (Se negligenciamos tão grande salvação)! 

Voltemos a Ap. -  3:18-20 (comprar) → Ouro refinado = Cruz (para santificar) 

                                                                      Roupas brancas = Santidade 

                                                                      Colírio = Visão (do reino e do propósito) 

1°)Ter Visão (Kerigma) → Propósito (obra de Deus) → Cristo em nós – Frutificação                             (Ef 1 e 
3; Ef 4:7-16) 

-A revelação vem por comtemplar a Cristo (a face de Cristo). 

-A fé vem de conhecer a palavra de Deus. 

-A consciência de corpo de Cristo, familia de Deus e templo do Espirito Santo. 

2°)Ter A titudes (Didaquê) → Obra = atitude de obediencia – “A fé sem obras é morta.” 

Rm 6,7,8 – Sabendo... 

                    Consideraivos... 

                    Ofereceivos...  

 
 

 



A Obra de Deus 
 
Filipenses 3:12-14 → Prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso a Cristo. (Conquistado por Cristo) 
 
12 “Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui 
também preso por Cristo Jesus. 
13 Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me 
das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 
14 Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” 
 
 
Efésios 1:4-9  Deus nos escolheu Nele para sermos santos e irrepreensíveis na suapresensa, revelando-
nos o mistério da sua vontade.         

 
 
4 “Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em amor; 
5 E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua 
vontade, 
6 Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado, 
7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, 
8 Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência; 
9 Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo;” 
 

-A obra é de Deus. Não é sua, nem minha... 
 
-Fomos conquistados pelo amor. Com o proposito de sermos cooperadores. A Igreja é o cooperador. 
(Todas as cartas foram escritas no plural, vós, nós,...). 
 
-O vaso aqui é o corpo de Cristo, onde cada um tem revelação e trabalha em Seu propósito e para Seu 
propósito. 
 
-Pelo supremo chamado, nos entregamos, é uma oferta de nós mesmos. É o resultado da revelação. 
 
-A igreja é chamada para ser como o grão de trigo, que cai na terra, morre e produz muito fruto. Que 
fruto? Cristo em nós. A obra de Deus é revelar seu filho! Mostrar a suprema riqueza da sua graça, sua 
bondade em Cristo. 
 
-Qualquer coisa em nós, que não seja Cristo, não é Igreja. 
 
-Qualquer coisa que seja Cristo, é Igreja. 
 
-Não existe uma revelação diferente para cada pessoa. Só existe uma mesma revelação para a Igreja 
inteira. 
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2 Coríntios 4:1 - “Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não 
desfalecemos;”  
 
2 Coríntios 4:7-12 → Somos entregues à morte por Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa 
carne. De maneira que, em nós opera amorte, mas em vós a vida. 
 
7 “Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de 
nós. 
8 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados. 
9 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 
10 Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de 
Jesus se manifeste também nos nossos corpos; 
11 E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de 
Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 
12 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.” 
 
-A vida tem que fluir para os outros. 
 
-Jesus na cruz estabeleceu a Igreja:  
“Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe” e disse: “Está tudo consumado” (Jo 19:26-30) 
 
-Como saberei se estou trabalhando com Deus? É só saber se Deus está satisfeito, se o Espirito Santo em 
nós está satisfeito. 
 
-Na obra de Deus não esxiste lugar para o individualismo, pois isto é você, não é Cristo. 
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