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AS ESPIGAS CAÍDAS SERÃO DEIXADAS PARA TRÁS 
 
 
Pregação escrita em 27/2/2006  
Às 22h30min 
Pregada em 14/3/2006 
Às 13h  
 
Levítico 19. 9-10; Levítico 23; Deuteronômio 24. 19-22. 
 
A festa da colheita ou pentecoste ou festa das semanas 
 
Era realizada depois da colheita de trigo. 
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As primícias eram entregues ao sacerdote e este apresentava a Deus. 
50 dias depois – pentecoste, o dono do campo convocava a todos para fazer a colheita geral. 
 

O QUE LEVA UM CACHO OU ESPIGA A CAIR DE SEU FEIXE? 
 

1- Não estava unido aos outros cachos; 
 

2- Era um cacho mirrado, sem massa suficiente para estar entre os outros cachos; 
 

3- Era um cacho escorregadio, liso demais; 
 

4- Por infelicidade ficou na superfície do feixe; 
 

5- Foi cortado com um talo muito pequeno, não podendo assim se enroscar nos outros 
cachos. 

 
QUE LIÇÕES PODEMOS TIRAR DA FESTA DAS COLHEITAS? 

 
1- DEUS já iniciou sua colheita há mais de 2 mil anos. Jesus foi as primícias. 

MATEUS 27. 51-53 
 

Anualmente muitos estão sendo ceifados e colhidos para o Senhor. A colheita está em 
pleno andamento. 
 
Marcos 4. 26-29 – (a parábola da semente...porque está chegada a ceifa). 
 
Outros, porém, estão sendo ceifados porque seus frutos são podres. 
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2- A segunda lição que tiramos é que um dia, o dono do campo fará uma convocação 
para colheita geral. 

 
O arrebatamento será essa grande colheita. 
 
Crentes dos quatro cantos da terra serão colhidos e levados à presença de Deus. 
 
3- No meio dessa colheita, porém, haverá os cachos caídos, as espigas caídas. 
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��São crentes que não estavam unidos aos outros; 
��São crentes que não amaram o irmão; 
��São crentes que gostam de fuxico, fofoca, disse-me-disse; 
��São crentes que se alegram com a queda do outro; 
��Crentes que não estão unidos ao corpo ficarão para trás, pois são cachos caídos. 
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��São crentes que não se esforçam para crescer no seu cristianismo; 
��São crentes que nunca mostram aos ímpios que são crentes; 
��São crentes na igreja e pessoa comum na escola, no trabalho, na rua; 
��Nunca assumem Jesus lá fora – ficarão para trás, pois são cachos caídos. 
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��São crentes que nunca querem fazer nada para o reino de Deus; 
��São crentes que estão sempre ocupados demais para fazer a obra de Deus; 
��São crentes materialistas, só pensam nas bênçãos e nunca no Deus abençoador. Só 

querem o venha a nós e o vosso reino nada; 
��Cuidado, pois são cachos caídos, ficarão para trás. 
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��São crentes que não tem profundidade na palavra, não lêem a Bíblia; a Bíblia serve 

apenas de enfeite ou desodorante debaixo do braço; 
��São crentes que só gostam de oba-oba, movimentos, festejos, são crentes festeiros; 
��São crentes que nunca se libertaram de seus pecados; nunca se esforçaram para 

Jesus reinar em suas vidas; 
��São crentes hipócritas; são sepulcros caiados, um santo por fora, mas imundo por 

dentro; 
��São crentes que vivem na supercialidade, serão deixados para trás, são cachos 

caídos. 
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��São crentes que não produzem frutos; são aqueles que não ajudam, só querem 
atrapalhar na obra do Senhor; 

��São aqueles que semeiam intrigas, têm um coração maquiavélico; 
��São aqueles que tramam as escondidas para derrubar o pastor e os irmaos;  
��Esses Deus será justíssimo, os deixarão pra trás, e chorarão e lamentarão por terem 

tido um coração tão diabólico. 
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1- Devemos confiar no Senhor porque ele é justo e ama a justiça; o seu rosto está 
voltado para os retos ( Salmo 11.7); 

 
2- Estaremos seguros ao feixe do Senhor, se confiarmos que ele é o rochedo, o nosso 

lugar forte, o nosso libertador, a nossa Fortaleza, o nosso alto refúgio (Salmo 18. 2); 
 

3- Quer ser um cacho seguro ao feixe do Senhor? Veja o que diz o Salmo 24. 3-4: 
“Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é 
limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura 
enganosamente. Este receberá a benção do Senhor e a justiça da sua salvação”; 

 
4- Devemos esperar no Senhor, animar-mos e ele fortalecerá o nosso coração; 

esperemos pois no Senhor (Salmo 27. 14); 
 

5- Vasculhemos e desfrutemos da palavra do Senhor; porque o Conselho do Senhor 
permanece para sempre; os intentos de seu coração, de geração em geração (Salmo 
33. 11); 

 
6- Nossa oração hoje deveria ser a seguinte: ‘Cria em mim ò Deus, um coração puro e 

renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires 
de mim o teu Espírito Santo (Salmo 51. 10-11); 

 
7- “Uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do 

Senhor, nosso Deus (Salmo 20.7). 
 


