
Lição 11 (4° trimestre – 2014 / Tiago ) 

Preparando-se para a colheita  

 
Material Bíblico: Tg 5: 7-12; Rm 13:11; 1Co 3:13; Lc 7: 39-50, Cl 4: 6  
 
Citações  

• Sempre faça o seu melhor. O que você plantar agora, vai colher mais tarde. Og Mandino  

• No tempo de semear, aprenda, no tempo da colheita, ensine, e no inverno, desfrute. 
William Blake  

• Como podemos confiar na colheita, se não a vemos ser semeada? Mary Renault  

• O ano vai mal, e o joio cresce forte, / a esperança morre de fome sem migalha; / Mas o 
tempo de Deus é a nossa colheita, / Que com certeza virá. Lewis J. Bates  

• Uma parte da metáfora da colheita que pode ter faltado à nossa compreensão foi a 
importância do “timing”, há tempo certo tanto para semear e como para colher, e às vezes, 
há tempo simplesmente para esperar e regar. Keri Wyatt Kent  

• Aquilo que plantamos no solo da contemplação, vamos colher na safra da ação. Meister 

Eckhart  

• Nem sempre o semeador vive o suficiente para ver a colheita. Todo o trabalho, para valer 
alguma coisa, tem de ser feito com fé. Albert Schweitzer  

 
Perguntas  
 Quais aspectos do uso das imagens de colheita, no sentido figurado, são aqui aplicados, e 
quais não são? Como a ideia de futuro que a  colheita traz afeta nossas vidas no presente? Como 
nós, sendo a "colheita" de Deus, O revelamos para o mundo? Porque é que a colheita é tão 
importante? De que forma as noções de julgamento e colheita podem ser prejudiciais à imagem 
que fazemos de Deus?  
 
Resumo Bíblico  
 Tiago 5: 7-12 usa o exemplo da colheita próxima, como forma de explicar a nossa atitude 
em relação ao presente. Estamos ansiosos pela volta do Senhor – um evento futuro -  mas é do 
presente que tiramos nossa esperança. Assim como o agricultor não deve antecipar a colheita, 
devemos ser pacientes, pois tudo cresce a seu tempo. Tiago também nos pede paciência uns com 
os outros enquanto esperamos. Faz referência à paciência dos profetas e de Jó. Ele também 
acrescenta que não devemos jurar, diz que um simples “sim”  e um  “não” são suficientes.  
  “Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês 
despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando 
cremos.”(Romanos 13:11 NVI). O dia do juízo revelará todas as nossas obras (1 Coríntios 3:13). 
A lição também faz referência à história da mulher que ungiu os pés de Jesus na casa de Simão 
(Lucas 7: 39-50) como uma ilustração de nossas diferentes atitudes face ao perdão de Deus. 
Consequentemente, o seu “falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam 
como responder a cada um” (Colossenses 4:6)  
 
Comentário  
 Como você se prepara para a colheita? Pensemos sobre isso: ao mesmo tempo em que 
sempre há alguma preparo antes (afiação de ferramentas, verificação se os celeiros estão prontos 
etc.),  a maior parte do tempo se passa à espera de que as culturas amadureçam. É uma questão de 



esperar pacientemente. Pois não há nada que se possa fazer para amadurecer a colheita antes do 
tempo.  
 Quando a colheita virá? Obviamente, quando a plantação estiver madura. Não podemos 
definir uma data exata para a colheita, uma vez que ela não está relacionada a datas, mas com o 
crescimento da planta, com as condições do tempo e assim por diante. Quando a plantação estiver 
madura, essa é a hora de colher. Você e eu somos parte da cultura. Nós somos parte da colheita de 
Deus. Quando virá a colheita de Deus? Quando a plantação - que é o mundo - estiver madura.  
 Então você diz, se a colheita depende de mim, então posso fazer o que gosto. Deus não vai 
"me colher" antes que eu estiver maduro. Eu estou no controle do final. Jesus não pode vir até que 
eu esteja pronto. Sério? Será que se pode imaginar uma pequenina haste de trigo em meio a um 
vasto campo dizendo isso? Uma espiga verde em meio a todas maduras? Você acha mesmo que o 
fato de um caule estar verde vai impedir toda a colheita? Certamente que não! Quem está no 
controle dela? O próprio agricultor dono da plantação - Deus. Ele olha para os grãos 
amadurecidos, do mesmo modo que um fazendeiro o faria, e diz, está na hora. Hora de fazer a 
colheita. Deus controla a colheita. É a sua colheita, e é sua decisão que põe fim  ao mundo.  
 Deus também controla o tempo da colheita de outra maneira. Ao contrário do fazendeiro, 
Deus controla o tempo do sol e da chuva. Ele nos planta em seu rico solo. É Deus que amadurece 
a colheita e, antes de mais nada é Ele que nos fez crescer. Deus é o Deus da colheita, e Ele faz 
com que ela floresça. Mas, como podemos vê-la? Como sabemos que o tempo da colheita está 
próximo? Jesus nos disse para procurar sinais. As folhas da figueira prenunciam o verão, o tempo 
dos figos. Vemos as maçãs mudarem de cor, de verde para vermelho. Vemos o trigo ficando 
dourado. Vemos amoras mudando de cor: de verde para o vermelho e depois para o preto. Como 
sabemos quando colher? Quando vemos o fruto maduro. Como iremos saber quando será a 
colheita final -   o fim do mundo? Quando virmos os sinais de amadurecimento ao nosso redor.  
 Como sabemos se a fruta é boa antes de pegá-la e experimentá-la? Como sabemos se a 
maçã  está com o núcleo infectado até que a cortemos? É quando cortamos a fruta ao meio é que 
encontramos o verme. Quando colhemos, é que descobrimos o quê é o quê. Aí, todo mundo 
saberá.  
 
Comentários de Ellen White  
 Olhai para cima, olhai para cima, e permiti que vossa fé cresça continuamente. Permiti que 
esta fé vos guie pelo caminho estreito que leva através das portas da cidade para o grande além, o 
vasto e ilimitado futuro de glória que há para os redimidos. "Sede pois, irmãos, pacientes até a 
vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, 
até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos 
corações; porque já a vinda do Senhor está próxima." Tia. 5:7 e 8.  {Profetas e Reis pág. 732}  
 O lavrador escolhe um pedaço de terra no deserto; cerca, limpa, lavra e planta-o de vides 
seletas, antecipando rica colheita. Espera que esse pedaço de terra, por sua superioridade ao 
deserto inculto, o honre pelos resultados de seu cuidado e serviço. Assim Deus escolheu um povo 
do mundo para ser instruído e educado por Cristo. Diz o profeta: "A vinha do Senhor dos 
Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias." Isa. 5:7. A este 
povo outorgou Deus grandes privilégios, abençoando-o ricamente com Sua profusa bondade. 
Esperava que O honrassem produzindo frutos. Deveriam revelar os princípios de Seu reino. No 
meio de um mundo decaído e ímpio deveriam representar o caráter de Deus.  {Parábolas de Jesus 

pág. 285}  
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