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Capítulo 4

As Leis da Colheita
1 – AGRICULTURA, UM TIPO BÍBLICO MUITO USADO NO ENSINO DE
PROSPERIDADE FINANCEIRA:
Mateus 13:8 – “Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto: a cem, a sessenta e a trinta por um”.
Gálatas 6:7, 2 7 – “Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará”.
As leis da Agricultura nos ensinam a respeito da nossa colheita financeira.
a) VOCÊ PRECISA SEMEAR A SUA SEMENTE
João 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”.
2 Coríntios 9:10 – “...aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e
aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos...”
b) VOCÊ PRECISA DEIXAR MORRER A SUA SEMENTE
João 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”.
c) VOCÊ DETERMINA O QUE DESEJA COLHER
Gálatas 6:7 – “Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso
também ceifará”.
d) VOCÊ DETERMINA O TAMANHO DA SUA COLHEITA
2ª Coríntios 9:6 – “E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia
com fartura com abundância também ceifará.”
“Eu posso ter 10 Hc, mas se eu plantar em apenas 1Hc é isso que eu vou colher...”
e) VOCÊ PRECISA ESPERAR ENTRE PLANTAR E COLHER
Eclesiastes 3:1-2 – “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do
céu: há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar o que se
plantou...”

2 – ORAÇÃO DA FÉ – é nosso investimento espiritual
Confissão de fé - Mc 11:23, 24- ...”porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este
monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz,
assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes,
e será assim convosco”.

3 – TRABALHAR NA OBRA
Ex 23:25 - “Servireis ao SENHOR, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e
tirará do vosso meio as enfermidades.
26 Na tua terra, não haverá mulher que aborte, nem estéril; completarei o número dos teus
dias.
27 Enviarei o meu terror diante de ti... ... farei que todos os teus inimigos te voltem as costas.
29 Não os lançarei de diante de ti num só ano...

30 Pouco a pouco, os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por
herança.
VOCÊ PRECISA SEMEAR A PARTIR DO TAMANHO DA COLHEITA NÃO A PARTIR DA
QUANTIDE DE SEMENTES

4 – OFERTA DE SACRIFÍCIO – TEM QUE DOER
Sl 126:1 – “Quando o SENHOR restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha”.
2 Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se
dizia: Grandes coisas o SENHOR tem feito por eles.
3 Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos alegres.
4 Restaura, SENHOR, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe.
5 Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão.
6 Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.”
 Viúva de Serepta; (I Reis 17: 12-16)
 Multiplicação dos pães e peixes; (Marcos 6: 34-44)
 Salomão 1 Rs 3:4 –“Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior; ofereceu mil
holocaustos Salomão naquele altar. 5 Em Gibeão, apareceu o SENHOR a Salomão, de noite,
em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê.”

5 – SUA DESPESA É MAIOR NO TEMPO DA COLHEITA
Agricultura – será necessário um investimento maior em maquinarias, mão de obra, tempo, etc.
Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: Levantai os
vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. (João 4:35)
Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros.
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. (Mateus 9:37,38)

6 – Fatores que Impedem a Colheita e a Prosperidade
1º. Rejeitar a instrução – *Js. 1:8 – É a Palavra de Deus que nos dá as instruções para
prosperarmos.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado
de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e
serás bem sucedido.
Josué 1:8
2º. A preguiça – *Pv. 20:13 e Pv 6:6-11 – A preguiça faz com que o homem se torne pobre! A única
vez que comida caiu do céu foi no deserto com Israel e ainda assim foi um caso bastante específico.
Não ames o sono, para que não empobreças; abre os teus olhos, e te fartarás de pão.
Provérbios 20:13
3º. O egoísmo – *Lc. 6:38
Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso
regaço; porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo.
Lucas 6:38
4º. Esquecer de agradecer a Deus – *Dt. 8:17-18
Quando, pois, tiveres comido, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu.
Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e
os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno;
Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e
habitando-as,

E se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se
multiplicar tudo quanto tens,
Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da
servidão;
Deuteronômio 8:10-14
5º. Oferta sem perdão – *Mt. 5:23-24
Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa
contra ti,
Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem e
apresenta a tua oferta.
Mateus 5:23,24
6º. Não honrar ao Sacerdote – *Ez 44.28-30; I Tim. 5:18.
Eles terão uma herança: eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel; eu
sou a sua possessão.
Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa; e toda a coisa
consagrada em Israel será deles.
E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas
oblações, serão dos sacerdotes; também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para
que faça repousar a bênção sobre a tua casa.
Ezequiel 44:28-30
7º. Jugo desigual – *2 Co 6.14 – Sociedade com ímpio.
8º. Rejeição por Israel – Todos os que abençoarem a Israel serão abençoados e todos os que
amaldiçoarem serão amaldiçoados (Gn 12.3; Sl 122.6).
9º. Roubo a Deus –* Ml. 3:8
10º. Não servir a Deus com alegria e abundância de tudo – *Dt 28.47-48 – O nosso Pai nos deu o
melhor. “Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente” (Jr 48.10).

