COLHENDO PELA HONRA
TEXTO: JOÃO 4:35
“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até á ceifa? Eu, porém, vos digo: Erguei os
olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa”!
INTRODUÇÃO:
 Como Igreja, como indivíduos, como discípulos, como ser humano, temos os nossos
SONHOS, METAS, ALVOS…
 Nós não trabalhamos, não vivemos sem META, sem ALVO.
 Somos como ATLETAS e a VIDA uma PISTA DE CORRIDA…
 PAULO diz que ele corria nessa pista da vida para conquistar a sua coroa
INCORRUPTÍVEL e ele corria “não sem META” (I COR 9:26)!
 Para FAZERMOS UMA GRANDE COLHEITA, PRECISAMOS:
1. AMPLIAR A NOSSA VISÃO
 “Ergues os nossos olhos”!
 OFTALMOS = não significa apenas OLHOS NATURAIS, mas também espirituais ou
entendimento espiritual das coisas que acontecem a nossa volta, VER NO SENTIDO
DE SABER QUE É TEMPO DE COLHER, POIS OS CAMPOS JÁ ESTÃO
BRANCOS…”.
 PAULO OROU PELOS CRENTES EM ÉFESO E DISSE: “…para que DEUS vos
conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminados os OLHOS/OFTALMOS do vosso coração, para saberdes qual é a
esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos
santos… e qual a suprema grandeza do seu PODER para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder (EFESIOS 1:17-19).
 Quando ampliamos a nossa Visão, as nossas conquistas também serão ampliadas!
 JESUS estava querendo AMPLIAR A VISÃO DOS SEUS DISCÍPULOS!
 Homens simples, pescadores de uma região paupérrima, nunca tinham saído da sua
região, talvez nunca tivessem ido nem a Jerusalém…
 JESUS tinha Planos de Conquistar o MUNDO para todos eles…!!!
 Para FAZERMOS UMA GRANDE COLHEITA, PRECISAMOS:
2. APRENDER QUE TUDO TEM SUAS LEIS
 Quando DEUS criou o MUNDO, Ele impôs NORMAS, REGRAS, PRINCÍPIOS que
O MUNDO INTEIRO TEM QUE RESPEITAR.
 OS ASTROS respeitam e obedecem á risca… os ANIMAIS respeitam… A LUA, as
Estrelas, O VENTO, o MAR… tudo vive debaixo dos princípios…
 Esses PRINCÍPIOS funcionam como uma CHAVE QUE ABRE PORTAS. Sem eles,
as portas se fecham e nada funciona…!
 MAS TEM UM ANIMAL QUE NÃO RESPEITA NORMAS, LEIS, REGRAS: O
HOMEM!
 Quero destacar aqui apenas 2 Princípios Fundamentais para uma grande colheita,
para uma conquista em TODA E QUALQUER ÁREA DA NOSSA VIDA!

a) A LEI DA SEMEADURA E DA COLHEITA – Gal 6:7 “Não vos enganeis; de Deus
não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará”!
b) A LEI DA HONRA – Rom 13:17 “pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo,
tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem HONRA,
HONRA”!
 Para FAZERMOS UMA GRANDE COLHEITA, PRECISAMOS:
3. APRENDER A VALORIZAR O TEMPO!
 Eclesiastes 3:1-11!
A. NÃO SE PERDE TEMPO! NÃO SE JOGA O TEMPO FORA!
 Jovens, não percam TEMPO! Usem muito bem o tempo que Deus nos dá! Não dê o
seu tempo para coisas que não vão te edificar!
 Amizades que não vão te acrescentar NADA, pelo contrário, vão te ROUBAR Tempo,
Honra, Saúde, Vida…!
 Estou chegando aos 50! No dia 31 de Outubro, farei 48! Meu Deus! Parece que foi
ontem… cheguei aqui em 1994… há 21 anos… Eu tinha 26 anos.
 SALMO 90:9 “Pois todos os nossos dias se passam… acabam-se os nossos anos
como um breve pensamento… TUDO PASSA RAPIDAMENTE e nós voamos…
ENSINA-NOS A CONTAR OS NOSSOS DIAS de tal maneira que alcancemos
coração sábio”!
B. CUIDADO COM A PROCRASTINAÇÃO: JOÃO 4:35
 JESUS está explicando para os Discípulos acerca de uma outra colheita e não a
colheita de algodão ou trigo…
 A colheita acontecia no mês de ABRIL/PASCOA e ia até PENTECOSTES.
 Ora se JESUS falou que daqui a 4 meses seria a colheita, então ele estava falando
isso em Dezembro e Dezembro/HANUKAH não era tempo de colher e os discípulos
ficaram pensando sobre o que seria essa palavra, esse ensinamento.
 O grande ALERTA AQUI de JESUS é quanto a PROCRASTINAÇÃO, deixar para
fazer depois o que precisa ser feito agora!
 Ele estava pensando nas COISAS ESPIRITUAIS, na SALVAÇÃO!
 As pessoas estavam correndo o risco de morrer e ir para o inferno sem ter tido a
oportunidade de ouvir falar de JESUS!
 O Reino de Deus tem pressa! As questões espirituais não se deve deixar para
resolver depois, pois não sabemos o que vai acontecer amanhã.
 Somos naturalmente empurrados pela LEI DO MENOR ESFORÇO para fazermos
aquilo que não é prioridade e deixamos a prioridade para depois.
 Muitas vezes a gente tem um problema para resolver, uma situação desconfortável
que precisa ser enfrentada e a gente vai deixando pra depois…
 Muitos esperam que o GIGANTE MORRE DE VELHO para não ter que enfrentá-lo!
 Você é desses?
 Tem um assunto que não se pode deixar para depois: A nossa vida espiritual, a
nossa decisão em seguir a Jesus, em pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Nós
não sabemos o que acontecerá amanhã!

 TIAGO 4:13-15 “… vós que dizeis: Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá
passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que
sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por
instante e logo se dissipa. Em vez disso devíeis dizer: Se o Sr. quiser, não só
viveremos, como também faremos isto ou aquilo”!
CONCLUSÃO:
 PRECISAMOS ATENTAR PARA A NOSSA VISÃO.
 Precisamos ampliar a nossa Visão acerca de quem somos e o que queremos ser!
 PRECISAMOS ATENTAR PARA AS NORMAS, REGRAS, LEIS, PRINCÍPIOS
ESTABELECIDOS POR DEUS para que possamos fazer uma GREANDE
COLHEITA…
 PRECISAMOS REMIR O TEMPO, GANHAR TEMPO, USAR BEM O TEMPO,
INVESTIR O TEMPO NAQUILO QUE VAI DAR RESULTADO DENTRO DA VISÃO
QUE ESTABELECEMOS…

