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12. A ceifa e os ceifeiros (1º. Trimestre de 2014—Discipulado) 
 
Material bíblico: Jo. 1:40–46, 4:28–30, 15:8, Lc. 24:4–53, At. 1:6–8, Mt. 9:36–38, Lc. 
15. 
 
Citações 

• O que plantamos no solo da contemplação, colheremos na safra da ação. Meister 

Eckhart 
• No tempo de semear, aprenda; na colheita, ensine; no inverno, desfrute. William 

Blake 

• Como as pessoas confiam na colheita somente quando a veem semeada? Mary 

Renault 
• O ano vai mal, e o joio cresce forte, / A esperança morre de fome sem uma 

migalha;/ Mas o tempo de Deus é o nosso tempo de colheita, / E isso é certo que 
virá. Lewis J. Bates 

• As terras... estão brancas para a colheita" Jo. 4:35 (KJV), ou como outras versões 
colocaram," madura para a colheita. "... Uma parte da metáfora da colheita que 
pode ter faltado, foi a importância do tempo; há uma estação tanto para semear 
quanto para colher, e às vezes há uma estação de simplesmente esperar e regar. 
Keri Wyatt Kent 

• Não haveria vantagem alguma a ser obtida através do plantio de um campo de 
trigo se a colheita não rendesse mais do que foi semeado. Napoleon Hill  

 
Perguntas 
 O que a imagem da colheita sugere? Como vemos o nosso papel nesta colheita? O 
que Deus está procurando mais? Como o conceito da colheita nos ajuda com o passar do 
tempo? Embora possamos semear e ajudar na colheita, quem é responsável por ela, e por 
quê? Qual é o objeto da colheita sob a perspectiva de um universo amplo?  
 
Resumo bíblico 
 André foi uma peça fundamental para levar a Jesus seu irmão Pedro, como 
discípulo dEle (Jo. 1:40–46). A mulher samaritana no poço foi e anunciou Jesus para toda 
a sua cidade (Jo. 4:28-30). Jesus disse a seus discípulos: "Meu Pai é glorificado pelo fato 
de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos." Jo. 15:8 (FBV).  Lc. 24:4-53 
relata a experiência dos discípulos depois da ressurreição de Jesus. Jesus prometeu o 
poder do Espírito Santo aos seus discípulos antes de partir (At. 1:6-8). Jesus foi comovido 
pela grandiosidade da colheita, e disse a seus discípulos para que orassem por mais 
obreiros (Mt. 9:36–38). A história do filho pródigo registrada em Lc. 15 é essencial para 
todos nós, discípulos.   
 
Comentário 
 O centro deste estudo é o conceito da divisão da obra das boas novas de Deus, 
com o objetivo final em vista: a colheita. Como Jesus disse: “A colheita é o fim do 
mundo, e naquele momento haverá a separação entre os bons e os maus”. Nosso papel 
como seus discípulos é compartilhar a verdade de Deus, sendo suas testemunhas, um 
espetáculo para os anjos e para a humanidade.  
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 É por isso que estamos analisando André, que levou Pedro a Jesus, e a mulher 
samaritana que foi e contou toda a sua cidade sobre Jesus. Nosso papel é o de fazer com 
que os outros saibam. O mais importante de tudo é representar, de forma correta, o Deus 
que afirmamos conhecer e amar. A tragédia que vem acontecendo através dos tempos tem 
sido a deturpação de Deus por aqueles que se dizem seus porta-vozes. Através das suas 
palavras e suas ações, os supostos discípulos de Jesus têm retratado Deus de forma falsa 
com frequência, seja por engano ou intencionalmente. Com tantos cristãos colocando 
Deus em uma posição de uma “pessoa ruim” por suas crenças e ações, a sinceridade não 
é garantia.   
 No fundo, isso é uma questão de ideias errôneas sobre a natureza e o caráter de 
Deus. Se você acredita que Deus pune, então o inferno não é uma ideia abominável. Se 
você ver Deus como imponente de penalidades para o pecado, então não é difícil aceitar 
que Ele executou seu Filho. Se Deus é visto como rigorosamente exigente, então a ideia 
de que Ele precisa de sangue antes que possa perdoar, não parece tão estranha.  
 Tudo isto exige que nós, como os discípulos de Jesus, o representemos de forma 
correta em tudo, tudo o que dizemos e fazemos, afirmando a declaração de Jesus que: 
“Quem me vê, vê o Pai” Jo. 14:9 (FBV). Caso contrário, estaremos contribuindo para 
uma colheita ruim, baseada em visões equivocadas e falsas sobre nosso Pai celestial. Pois 
assim, o que semeamos, colhemos, e se aceitarmos ideias espirituais falsas, elas 
danificarão nossa experiência espiritual. Pela visão somos transformados; tanto 
positivamente quanto negativamente, dependendo do que vemos. 
 O trigo e o joio crescem juntos até a colheita. Nosso papel é cultivar o trigo! Jesus 
também falou sobre a semeadura em diferentes tipos de solo, e precisamos ter certeza de 
que semeamos em terra boa, e não entre os espinhos no caminho, ou nas rochas. Estes 
solos diferentes também representam diferentes pessoas na recepção da verdade. 
Infelizmente, até mesmo uma boa apresentação de Deus como Ele realmente é pode ser 
rejeitada, ou só aceita por um tempo. 
 A calamidade é que Jesus nos mostrou um Deus maravilhoso, bondoso, amoroso, 
e totalmente bom, mas as pessoas não querem saber. Da mesma forma como Ele foi 
rejeitado quando estava na Terra, Ele é rejeitado hoje. Nossa responsabilidade é tentar, e 
ter certeza, de que Jesus não seja rejeitado por nossa causa. 
 Que todos nós possamos ser verdadeiros representantes do nosso amado Senhor e 
que possamos viver para Ele! 
 
Comentários de Ellen White 
 Venha para onde Cristo está, e você terá luz. Fale com incredulidade, e você terá 
incredulidade, mas fale com fé, e você terá fé. A colheita será de acordo com a semente 
que for semeada.  {The Signs of the Times, 20 de outubro de 1887} 
 O lavrador escolhe um pedaço de terra do deserto, ele a cerca, limpa, e a cultiva, e 
planta videiras escolhidas, esperando uma colheita rica. Este pedaço de terra, em sua 
superioridade em relação ao desperdício não cultivado, ele espera fazer-lhe honra, 
mostrando os resultados de seu cuidado e trabalho em seu cultivo. Então Deus escolheu 
um povo do mundo para serem treinados e educados por Cristo. O profeta diz: “A vinha 
do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá, Sua planta agradável” Is. 
5:7. Deus havia concedido grandes privilégios para este povo, abençoando-os ricamente 
de Sua bondade abundante. Ele procurou que eles o honrassem dando fruto. Eles foram 
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revelar os princípios de Seu reino. No meio de um mundo perverso e caído, eles foram 
representar o caráter de Deus.  {Christ's Object Lessons, p. 285} 
 O Salvador, por Seu espírito, foi habitando em seus corações, e Seu amor, luz, e 
poder brilharam através deles. Homens, contemplando, se maravilhavam e tomaram 
conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E, como os discípulos 
testemunharam a missão de Cristo, eles também suportaram o testemunho do Pai, pois 
Cristo disse: “Aquele que vê a mim, vê o Pai”. {Australasian Union Conference Record, 
1 de Junho de 1900} 
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