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Plantar e Colher 
TÁTICAS DE GANHAR ALMAS 

Aula 01: "Encontrando  a  colheita" 

Rev. Mark Shutes. Traduzido por Juliany F. Chaves. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Temos de ir para o campo para segar a colheita. 

 O Senhor está com o seu povo, e os sinais de Marcos 

16:15-18 os seguirão a medida que avancem. 

 Seja um pescador de homens sábio. 

1. Encontre um local onde pode haver uma boa 

pesca. 

2. Use a isca correta para o peixe de cada lugar. 

3. Seja paciente, use a tática correta. 

4. Saiba como puxar o peixe para você. 

 

 

Ele disse que Ele nos faria pescadores de homens. 

Isto exige conhecimento e habilidade. 
 

"Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu 

Espírito sobre todos os povos..." (Atos 2:17, KJA) 

 

A Igreja no livro de Atos tinha derramamentos poderosos 

do Espírito de Deus. Em Atos capítulo dois, 3.000 receberam o 

dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes em um culto. 

A colheita como chuva 

Em Deuteronômio 11:13-14, a Bíblia fala sobre o Senhor 

dando aos israelitas as chuvas temporã e tardia, se eles 

seguirem Seus mandamentos. A temporã e serôdia está se 

referindo às estações do ano em Israel. (ndlt: outono e 

primavera, respectivamente). A chuva temporã era uma 

temporada de chuva que lhes dava uma grande colheita. 

Depois houve a chuva tardia que veio na sua época. A chuva 

tardia era um grande aguaceiro; na verdade, é dito ter sido sete 

vezes maior do que a primeira chuva. Os resultados foram que 

a colheita era sete vezes maior do que a primeira colheita.  

 Em Jeremias 5:24 (KJA), a Bíblia fala sobre Deus dando 

a chuva: "…a chuva de outono e a de primavera a seu 

tempo. E que nos reserva as semanas certas para a 

colheita".  

 Oséias 6:3 (KJA) nos diz; " Conheçamos e prossigamos 

firmemente adorando e conhecendo o Senhor. Tão 

certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos 
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nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos 

tempos apropriados."  Preste muita atenção ao "sua 

vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas 

..." 

 " Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do 

Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso 

fruto da terra, esperando com paciência, até que 

receba as primeiras chuvas de outono e as que 

encerram na primavera."(Tiago 5:7, KJA). 

 "Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu 

Espírito sobre todos os povos..." (Atos 2:17, KJA). 

"Derramar" no grego significa "jorrar". Essas palavras 

apontam para uma poderosa torrente! Como explicado 

anteriormente, Deus derramou o Seu Espírito sobre a Igreja 

primitiva, de forma que em um único dia 3.000 pessoas 

receberam o dom do Espírito Santo em um culto. Se isso 

aconteceu na primeira chuva da Igreja, então a próxima chuva 

deve ser sete vezes maior do que a primeira chuva da Igreja!     

Este poderoso mover do Espírito Santo já tem acontecido na 

Etiópia, onde, em um culto, cerca de 78.000 pessoas 

receberam o dom do Espírito Santo. Estes são os últimos dias, 

e Deus está derramando do Seu Espírito sobre toda a carne. 

Deus está chamando todos os trabalhadores para o seu campo 

de trabalho. Não levará muito tempo; nós iremos para casa 

para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo! 

A promessa de Deus a todos 

Vamos crer em Sua promessa, pois nós vamos ver um 

poderoso derramamento do Espírito Santo em todo o mundo. 

Vamos acreditar e tomar posse! Agora, como podemos tomar 

esta promessa? Josué, filho de Num, foi o escolhido de Deus 

para liderar os filhos de Israel na conquista da terra prometida. 

Outras nações viviam na terra que Deus estava dando a Israel, 

então eles tiveram que lutar. Deus encorajou Josué e Israel 

fazendo-os saber que Ele estava com o povo, e que iria 

subjugá-los em favor deles. As chaves aqui são a fé e Ir ! 

 Deuteronômio 11:22-25 (KJA). "Porque, se 

diligentemente obedecerdes a todos estes 

mandamentos que vos ordeno, para os guardardes com 

zelo, amando Senhor, vosso Deus, andando em todos os 

seus caminhos, e a Ele vos achegardes, Yahweh 

expulsará de diante de vós todas essas nações a fim de 

que tomeis posse e despojeis uma terra que agora 

pertence a povos mais numerosos e poderosos do que 

vós. Todo lugar em que a sola de vossos pés pisar será 

vosso território: vossas terras se estenderão do deserto 

do Líbano e do rio Eufrates até ao mar Ocidental, o 
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Mediterrâneo. Ninguém terá capacidade de vos fazer 

resistência. Yahweh, o Senhor vosso Deus, espalhará  o 

medo e o terror de vós entre todos os povos por toda a 

terra em que pisardes, conforme vos prometeu. 

Esta é uma passagem maravilhosa que é dada a Israel.  

 Vamos ver onde Deus fala a Josué. “Todo lugar que a 

planta de vossos pés pisarem Eu vos dou, como prometi 

a Moisés” (Josué 1:3, KJA). 

 Êxodo 23:27-30  (KJA) "Enviarei diante de ti o meu 

terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei 

que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. 

Causarei pânico entre o heveus, os cananeus e os 

hititas enviando sobre eles vespas que os expulsarão de 

diante de ti. Não os expulsarei no período de um só ano, 

pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens 

se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a 

pouco Eu os expulsarei de diante de ti, até que te 

multipliques e possuas a terra por herança." 

A chave aqui é: "Pouco a pouco Eu os expulsarei 

de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra 

por herança." A Igreja é o Corpo de Cristo, e onde quer 

que ele  dirija o seu corpo, o inimigo não pode vencê-lo. 

Ele tem que fugir antes do Corpo de Cristo, porque 

"…maior é Aquele que está em vós do que aquele que 

está no mundo" (1 João 4:4b, KJA). 

 A Bíblia diz em Mateus 16:18 (KJA) "…edificarei a minha 

igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra 

ela".  Imagine uma fortaleza como nos tempos 

medievais. Muros muito altos são construídos com um 

fosso circundando o castelo.  Há uma porta de entrada 

para a cidade com barras de metal muito fortes e um 

grande portão de madeira atrás dele. Imagine que 

fortaleza é o reino de Satanás em torno de sua cidade.  

Imagine agora o Corpo de Cristo vindo para o portão da 

fortaleza como um poderoso exército, com o Senhor 

Jesus Cristo como nosso capitão. O portão irá cair! A 

cidade é nossa porque não vamos na nossa força, mas 

vamos na força do Nome do Senhor Jesus Cristo. As 

portas do inferno não podem suportar os golpes que a 

Igreja dá através da oração,  jejum e da Palavra de 

Deus.  

Quando Israel foi tomar a terra prometida, Deus 

derrubou as muralhas da cidade (Jericó); o medo caiu 

sobre os povos que habitavam naquela terra. Os 

exércitos dos cananeus estavam unidos contra Israel, 

mas eles não prevaleceram contra Israel.  As fortalezas 

do reino de Satanás foram destruídas em frente a Israel, 
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no momento em que eles estavam avançando contra 

seus inimigos na batalha. Nada temos nada a temer, 

Deus está do nosso lado! 

Para cada demônio, há dois anjos; além disso, 

temos o Senhor Jesus Cristo que enche o universo. 

Muitos mais estão conosco do que com o inimigo. A 

Bíblia pergunta: "Se Deus é por nós, quem será contra 

nós?"  (Romanos 8:31, VKJ).  Nosso Senhor tem TODO o 

poder; Ele é o Deus Todo Poderoso! 

 Lucas 10:17-19  (KJA). "Então, os setenta e dois 

discípulos retornaram muito felizes e relataram: 

"Senhor! Até os demônios se submetem ao nosso 

comando, em teu Nome". Ao que Jesus lhes revelou:"Eu 

vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai! Eu 

vos tenho dado autoridade para pisardes serpentes e 

escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, 

e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. 

Cada lugar em que a sola de seu pé andar, Ele dará a 

você; você vai pisar sobre seus inimigos através do 

poder do nome do Senhor Jesus Cristo.  

Existe uma grande colheita a ser segada nestes últimos 

dias. Creia nisso e vá. A seara é realmente grande, mas os 

trabalhadores são poucos. Você provavelmente está pensando, 

"Se eu soubesse onde seria a colheita , eu iria". O Senhor quer 

que nós saibamos onde a colheita está.  

  Leia Tiago 2:1-5. O versículo 5 explica que "...escolheu 

Deus os que para o mundo são pobres, para serem 

ricos em fé e herdeiros do Reino que Ele prometeu aos 

que o amam" (KJV). Os pobres deste mundo são a 

colheita. Eu não estou dizendo para esquecer o rico; a 

Bíblia diz, no entanto, que é muito difícil para o rico 

entrar no reino de Deus.  

 Em Mateus 5:3 (NVI) Jesus diz: "Bem-aventurados os 

pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus".  

As pessoas ricas têm, por vezes, um espírito orgulhoso, 

que confia mais em seu dinheiro do que em Deus. No 

entanto, há esperança para os ricos. Se eles se 

humilharem para receber o Senhor, eles poderão entrar 

no reino de Deus. Para quem Jesus Cristo mais 

ministrou? Em outras palavras, quem ouviu a Jesus 

Cristo? Leia Mateus 11:1-5.   Agora vamos nos 

concentrar no versículo cinco. 

"Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos 

são purificados, os surdos ouvem, os mortos são 

ressuscitados, e as Boas Novas está sendo pregadas 

aos pobres." (Mateus 11:5, KJA). 
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Jesus Cristo foi para os necessitados, para as pessoas 

rejeitadas e para as que estavam famintas, pois Ele é o 

Grande Médico. Pessoas que pensam que estão bem 

não precisam dele; Ele só pode ajudar aqueles que 

sabem que precisam de ajuda. A maior parte de seu 

ministério foi para os cegos, os leprosos, os adúlteros, 

os possuídos por demônios e os pobres; esses que 

foram rejeitados pela sociedade.  

 Leia Lucas 14:16-23. Jesus estava falando por meio 

desta parábola sobre pessoas que foram convidadas 

para uma grande ceia. Ele convidou várias pessoas para 

esta grande festa. Todos eles tinham desculpas. O que 

ele fez? Ele disse a seu servo sair depressa para as ruas 

e caminhos da cidade e trazer os pobres, os aleijados, 

os mancos, e os cegos. O servo fez , e ainda assim havia 

espaço sobrando na festa. Ele foi ordenado a sair 

novamente, desta vez para as estradas e valados e os 

forçou a ir para que a casa pudesse estar cheia. 

Quando Jesus Cristo enviou os seus discípulos, Ele os 

enviou para curar os enfermos, limpar os leprosos, 

ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e para 

pregar o Evangelho. Enviou-os a fazer o que Ele fez.  

Jesus Cristo continua a enviar pessoas para os campos de 

trabalho. 

 Ler Marcos 16:15- 18, 20.  Encontramos aqui que estes 

sinais seguirão ao que crerem; em nome do Senhor 

Jesus Cristo, eles vão expulsar demônios, falar em 

línguas, e curar os doentes. No versículo 20, o Senhor 

confirmava a palavra com sinais que se seguiram. Por 

conseguinte, se os fiéis são capazes de fazer tais sinais , 

então Deus está confirmando a Palavra que eles estão 

pregando. Cristo foi o nosso exemplo e somos 

seguidores Dele. Nós também podemos fazer o que Ele 

fez!   

 "Em verdade, em verdade vos asseguro que aquele que 

crê em mim fará também as obras que Eu faço e fará 

maiores fará, pois eu vou para meu Pai" (João 14:12, 

KJA). 

Nosso Senhor Jesus Cristo quer que a creiamos e ajamos. 

Você vai representar o Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas 

que ele te enviar? 
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A Bíblia diz que uma pessoa que ganha almas é sábia, e 

eu acho isto muito verdadeiro. Jesus disse aos Seus discípulos 

que Ele os faria pescadores de homens. 

Temos de estar tão animados quanto o Senhor foi 

quando se tratava de ganhar almas. Ele quer pescar as 

pessoas para que Ele as possa salvar do Lago de Fogo. 

O reverendo Mark Shutes comenta; "muitas vezes tenho 

me imaginado caminhando ao longo de um caminho com um 

penhasco de um lado dele e uma montanha do outro lado. A 

medida que eu ando por este caminho, eu  vejo mãos 

segurando na borda do penhasco, e quando eu olho para o 

penhasco eu vejo o abismo. Um por um, e pouco a pouco, eles 

estão caindo do penhasco e no grande abismo. Me vem um 

sentimento de pânico sobre mim que me faz querer correr para 

salvar quantas eu puder". 

Lucas 10:30-37  (KJA). "Diante do que Jesus lhe 

responde assim: "Certo homem descia de Jerusalém para 

Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os 

quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, 

abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um 

sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, 

passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita; 

quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou 

de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde 

se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia 

dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando 

nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio 

animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia 

seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou: 

Cuida deste homem, e, se alguma despesa tiverdes mais, eu 

reembolsarei a ti quando voltar." Qual destes três te parece ter 

sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" 

Declarou-lhe o advogado da Lei: "O que teve misericórdia para 

com ele!". Ao que Jesus exortou:"Vai e procede tu de maneira 

semelhante". 

Não devemos passar pelo outro lado do caminho. Temos 

de ir onde eles estão, e puxá-los para fora do caminho de 

sofrimento. Eles estão manchados com o pecado, o diabo 

quase acabou com a vida deles. Mas vamos limpá-los, servi-los, 

amá-los e trazê-los de volta para a saúde. Isto é o que o amor 

faz, e isso é o que o Senhor fez por nós. 

Maneiras sábias para capturar peixes 

1. Encontre um local onde pode haver uma boa pesca. 

Encontrar uma pessoa faminta/sedenta é uma 

grande chave. Jesus disse em João 5:19 (NVI);   
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"Retomando a palavra, explanou Jesus: "Em verdade, 

em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer 

de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai 

fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o 

faz." 

Jesus fez o que viu o Pai fazer. A Bíblia diz em 

Romanos 8:14 (KJA); "Porquanto, todos os que são 

guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus". Nós 

precisamos descobrir onde Deus está trabalhando e 

fazer o que ele está fazendo.  

Não só fez o que o pai estava fazendo, mas Ele 

também falou que o Pai lhe ensinou. "Então Jesus 

preveniu-os: "Quando tiverdes elevado o Filho do 

homem, então sabereis que Eu Sou, e que nada faço de 

mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai 

me ensinou." (João 8:28, KJA).   

O reverendo Mark Shutes partilha a seguinte 

história: "Um dia eu estava andando pela rua com um 

amigo meu de Minsk, na Bielorrússia, no nosso caminho 

para o mercado aberto. Como você sabe, há muitas 

pessoas em mercados abertos. Neste em particular, 

havia milhares de pessoas ao mesmo tempo. Nós não 

estávamos muito longe do mercado quando o Senhor 

falou comigo. Ele mostrou-me um homem que estava 

andando na rua e ele disse, "pergunte a ele se ele fala 

inglês". Bem, eu estava assustado, e eu pensei comigo 

mesmo, ninguém fala inglês aqui, só eu , e forcei-me a 

acreditar que isto não poderia ser de Deus. Por uma 

segunda vez a voz falou para mim, "pergunte se ele fala 

inglês". Novamente, eu ignorei essa voz. A terceira vez 

que a voz falou, eu decidi que era melhor ir e perguntar 

ao homem se ele falava inglês. Ele disse, "Sim!" e eu 

pensei, Senhor, Você estava certo; este homem fala 

inglês.  Para fazer um resumo da história, este homem 

estava com sede de Deus, e não demorou muito até que 

estávamos dando ensino bíblico a ele e a sua 

namorada.  Eles foram batizados em nome de Jesus e 

Deus os encheu com o Espírito Santo. Ele irá mostrar-lhe 

as pessoas que estão sedentas ou Ele as fará 

atravessar o seu caminho. 

Outra chave que o Senhor me ensinou foi bater à 

porta do coração das pessoas. Como isso pode ser 

feito? Bem, o Senhor me ensinou a cumprimentar as 

pessoas e perguntar-lhes como elas estão.  Se eles se 

abrirem comigo através de suas respostas, eu poderia 

provavelmente começar um estudo bíblico com eles, 

isso seu eu fizesse o processo corretamente. A Bíblia diz 

em Mateus 10:40 (NVI); "Quem vos recebe, a Mim 
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mesmo recebe; e quem recebe a minha pessoa, recebe 

aquele que me enviou." Se alguém se abre para mim, eu 

acredito que eles se abrem para o amor de Deus que 

está em mim; portanto, eles se abrem para Deus.  Se eu 

fizer corretamente, eu serei capaz de ganhá-las para 

Deus.  

Eu ouvi uma história há vários anos sobre o pai 

do irmão Samuel Balca. Ele estava na área da 

Iugoslávia, e ele ia ao centro das cidades em sua 

bicicleta e saudava as pessoas.  Se alguém o 

respondesse, ele falaria com eles e logo ele estaria em 

suas casas ministrando-lhes um estudo bíblico.  Eles 

convidariam amigos, familiares e vizinhos, e a partir daí 

uma igreja seria iniciada. O irmão Balca, em sua 

bicicleta, foi capaz de iniciar cerca de setenta igrejas em 

sua vida".  

"O fruto do justo é árvore de vida, e toda pessoa que 

conquista almas é sábio" (Provérbios 11:30, KJA). 

2. Use  a isca correta para o peixe de cada lugar 

Para encontrar qual tipo de isca usar, você 

precisa saber sobre as pessoas as quais você estará 

ministrando. Quais são suas necessidades? Por 

exemplo, muitas pessoas querem amizade, não apenas 

serem convidadas para algum culto na igreja só. Eles 

querem se sentir importantes e apreciadas.  

1 Timóteo 9:19-22  (KJA) " Porque, embora seja 

absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, 

para ganhar o maior número possível de pessoas. 

Tornei-me judeu para os judeus. Para os que estão 

subjugados pela Lei, tornei-me como se estivesse 

igualmente sujeito à Lei, embora eu mesmo não esteja 

debaixo da Lei, com o objetivo de ganhar aqueles que 

estão dominados pela Lei. Para os fracos, tornei-me 

semelhantemente fraco, par ganhar os fracos.  Fiz-me 

tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de 

qualquer maneira possível, salvar alguns." 

Mark Shutes: "Um dia eu conheci um intérprete 

na Bielorrússia. Eu sei que os homens bielorrussos 

gostam de jogar xadrez, então o convidei para nossa 

casa para jantar e jogar xadrez. Ele veio, e eu levei uma 

surra no jogo. O tempo todo eu estava procurando uma 

brecha para ministrar o evangelho a ele. Mas nenhuma 

chance veio, então nos despedimos. Mais tarde, 

convidei-o para vir novamente para uma revanche. Ele 

veio e novamente jantamos e jogamos xadrez.  Ainda 

assim, não me senti tocado pelo Espírito para 

testemunhar o Evangelho para ele. Então, o convidei 
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para outra revanche, e ele veio de novo.  Nós jantamos 

e jogamos xadrez, e de repente, eu senti comigo que 

chegara a hora em que a porta estava aberta. Eu contei 

a ele sobre nascer de novo. Quando eu terminei, ele 

disse que ele nunca tinha ouvido nada como isso antes 

e que tinha que pensar a respeito. Não demorou muito 

até ele se arrepender de sus pecados e ser batizado em 

nome de Jesus, e Deus o encheu com o Espírito Santo".  

Jesus Cristo foi muito bom em usar a isca certa 

para as pessoas. Ele ministrava para as necessidades 

das pessoas, multidões vieram para ouvi-lo. Ele curava 

os doentes, conhecia novas pessoas e os mostrava que 

eles eram especiais para Ele. Nós temos que nos tornar 

de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, 

de qualquer maneira possível, salvar alguns. A isca que 

pega o peixe é o amor! 

3. Seja paciente e use as táticas corretas que atrairão o 

peixe para sua  armadilha ou anzol.  

O Reverendo Ray Nicholls ensina o seguinte: 

"Não pegue um bife do congelador e o sirva para 

alguém. O bife pode até estar bom para eles, mas não 

aparecerá apetitoso nem terá um gosto bom. Ele nos 

conta para tirar o bife do freezer e colocá-lo em uma 

panela no fogão com manteiga e alguns temperos. 

Enquanto isso, a pessoa virá até a cozinha para falar 

com você, seus olhos estarão assistindo cada 

movimento seu enquanto você prepara o bife perfeito. 

Eles estarão observando se você colocará um ou dois 

pratos à mesa. Todos eles estão morrendo de fome e 

acabarão comendo um pouco deste bife. Nós 

precisamos falar do evangelho para as pessoas de tal 

maneira que eles fiquem procurando uma oportunidade 

para dizer: "o que posso fazer para conseguir isso?" 

Imagine que o seu melhor amigo faça o melhor 

bolo de chocolate. Você não sabia que ele fazia um 

ótimo bolo de chocolate, e um dia ele pergunta se você 

quer a receita. Por educação você diz: "Sim". Você 

coloca a receita no bolso e vai embora. Aquela noite 

você coloca a receita  encima da comoda e alguns dias 

depois você vê aquele pedaço de papel amassado na 

comoda e o joga fora.  

Mas, e se seu amigo te contasse sobre o bolo, 

descrevendo cada detalhe, a umidade de dentro, o  

glacê que fica por cima, e como as camadas dentro do 

bolo derreteram na sua boca. Sente o gosto? Bem, 

como você imagina, a pessoa fica cada vez mais na 

beira da cadeira e seus olhos maiores e maiores, e sua 
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boca começa a salivar enquanto ele está explicando 

como esse bolo se parece e  seu sabor. Você acha que 

seu amigo  vai ter que forçá-los a levarem a receita? Na 

verdade não, eles irão pedir a receita antes mesmo que 

vocês terminem de falar sobre o assunto.  

Muitas vezes nós simplesmente damos a receita 

da salvação de Atos 2:38, mas se nós falarmos sobre a 

bondade de Deus e alguns dos milagres que temos visto 

Ele fazer, e como Ele mudou as nossas vidas, não levará 

muito tempo até eles estarem perguntando "Como eu 

recebo o batismo com o Espírito Santo? Como  a minha 

vida pode ser mudada desta maneira?" 

Reverendo Shutes: "Um dia eu estava voando 

para a Estônia e ao meu lado estava um homem hindu, 

da Índia. Ele começou a conversar comigo sobre certa 

religião que estava tentando converter ele. Ele me disse 

que ele não gostava disso. Eu disse a ele que também 

não gostava desse tipo de abordagem. Além disso, eu 

disse a ele que eu acreditava que se alguém tem a 

Verdade, ele não tem que forçar alguém a acreditar 

nela, mas que seria evidente porque Deus  apoiaria o 

que aquela pessoa tinha a dizer com sinais (milagres). 

Ele disse; "Com certeza!" Então, eu comecei a contar a 

ele sobre alguns dos milagres que eu vi, e quando eu 

terminei eu perguntei; "isso é a verdade?" Ele disse: 

"Sim!" Quando a refeição foi servida, ele quis que eu 

abençoasse o alimento dele, e no momento que 

estávamos sobrevoando  Frankfurt, Alemanha, eu impus 

minhas mãos sobre ele e orei por ele.  Ele queria saber 

como ele poderia ter este Jesus na vida dele. É disso 

que se trata!" 

4. Saiba como puxar o peixe para você  

Algumas pessoas ficam tão animadas quando 

eles sentem que o peixe mordiscou a isca que eles 

puxam com tudo e o peixe acaba escapando. Com 

alguns peixes (pessoas) você precisa ter paciência. 

Havia um homem que não acreditava no batismo 

em nome de Jesus nem na unicidade de Deus. Amigos 

conversaram com ele e tinham comunhão com ele por 

muitos meses. Levou cerca de dez meses para que ele 

recebesse a revelação da Unicidade de Deus e o 

batismo em nome de Jesus. Seja paciente, você tem 

que ir um pouquinho mais rápido que o ritmo deles, mas 

não tao rápido, senão você irá perdê-los. 

Algumas pessoas vêm rapidamente e outras 

levam tempo. Somente ame-os e faça disso uma viagem 

fascinante. 
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GABARITO:  C, C, D, C, C 
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. A colheita como chuva. 

A. A chuva temporã e a serôdia. 

1. Deuteronômio 11:13-14. 

2. Jeremias 5:24. 

3. Oséias 6:3. 

II. A promessa de Deus a todos. 

A. Josué, filho de Num. 

1. Deuteronômio 11:22-25. 

2. Afaste o inimigo de você. 

B. Portas do inferno. 

1. Lucas 10:17-19. 

2. O inferno está superado. 

C. Deus escolheu os pobres. 

1. Tiago 2:1-5. 

2. Mateus 5:3. 

3. Lucas 14:16-23. 

III. Sendo um sábio pescador. 

A. Visão do penhasco. 

B. O bom samaritano. 

1. Lucas 10:30-37. 

2. O amor de Deus. 

C. Maneiras para capturar peixes. 

1. Encontre um local onde pode haver uma boa pesca. 

a. Jesus imitou a Seu Pai. 
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b. João 5:19. 

c. Irmão Balca e sua bicicleta. 

2. Use a isca correta para o peixe de cada lugar. 

a. 1 Coríntios 9:19-22. 

b. O intérprete de inglês. 

3. Seja paciente e use as táticas corretas que atrairão 

o peixe para sua armadilha ou anzol. 

a. Prepare um bife. 

b. Receita do bolo de chocolate. 

4. Saiba como puxar o peixe para você. 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. O Senhor nos dará a colheita quando... 

a. o celeiro for construído. 

b. os planos para o crescimento da igreja estejam 

completos. 

c. nós formos para o campo. 

d. nós orarmos pelo avivamento. 

 

2. Para qual tipo de pessoas o senhor disse ao seu servo para 

buscar para a grande ceia em Lucas 14:16-23? 

a. aqueles que eram seus amigos. 

b. aqueles que eram ricos. 

c. aqueles que eram pobres e necessitados. 

d. aqueles da família. 

 

3. Quais dos seguintes NÃO é um princípio bíblico? 

a. Maior é o que está em nós daquele que está no 

mundo. 

b. Deus te dará cada lugar em que a sola do seu pé 

pisar. 

c. Sinais seguirão aos que crerem incluso expulsar 

demônios, falar em outras línguas e curas. 

d. As portas do inferno podem parar a investida da 

Igreja. 

 

4. Quais das seguintes afirmacões é uma maneira sábia de 

pescar um peixe? 

a. Ignore as condições climáticas. 

b. Procure por outros barcos para se aproximar. 

c. Use a isca correta para o peixe de cada lugar. 

d. Desenvolva um plano para ficarem juntos, não 

importa se as condições mudarem. 

 

5. Quais das seguintes NÃO é uma maneira sábia de pescar? 

a. Encontre um local onde pode haver uma boa pesca. 

b. Seja paciente e use as táticas corretas que atrairão 

o peixe para sua  armadilha ou anzol. 

c. Use uma grande ancora com uma longa corrente e 

leve o barco para um lugar profundo o dia todo. 

d. Saiba como puxar o peixe para você. 



Plantar e Crescer Global  Página 15 

Aula 10.106.01: Encontrando  a  colheita 

NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Qual ponto em que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


