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“Preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e
colham as bênçãos que o amor produzirá”. Oseias 10.12

Uma árvore frutífera quando florida é um sinal de que em breve haverá frutos para trazer alegria
e satisfação! Essa é a ordem que o Criador estabeleceu. Observar a criação tem ensinado a ACSI
Brasil, e por isso em 2021 convidamos escolas, educadores (professores e pais) e alunos para
"Florescer" e revelar a grandeza de Deus. Então agora, é chegado o tempo de colher os frutos
que alimentam a vida pessoal, ao próximo e glorificam a Deus. 
COLHEITA DE OURO é o tema para 2022! O fruto esperado do cristão é o bom testemunho da
presença transformadora de Cristo. O desejo de ser pessoas boas e apresentar uma conduta
virtuosa, se dá em gratidão pela obra da graça e por ter Jesus como referencial de virtudes. Essa
intenção não se resume a atender as expectativas de um grupo, mas ocorre por amor e temor a
Deus. Dessa forma, a escola cristã é como um celeiro cheio de sementes que multiplicam a
mensagem de salvação e de boas práticas, que alimentam a alma das futuras gerações. 
Nos dias atuais muitas pessoas estão aflitas e vazias, e por isso a mensagem do Evangelho se faz
tão necessária. Os filhos de Deus têm a resposta certa e foram convocados para anunciar as
virtudes daquele que os chamou (1 Pe 2.9). Há plenitude de alegria ao fazer a vontade de Deus e
ao andar nas boas obras para as quais Ele criou o seu povo (Ef 2.10), entre elas frutificar em
virtudes. 
Colheita de Ouro fala disso: 
COLHER bons resultados/frutos de uma vida virtuosa! O bom testemunho faz bem para si (livra
de problemas e ajuda a desfrutar um dia a dia saudável) e ao próximo (é agradável conviver com
pessoas virtuosas). Vivenciar as virtudes é o resultado de uma vida que teme a Deus, e não há
nada que diminua o valor e a beleza de uma vida que evidencia as boas virtudes.
OURO remete a ideia de valor e durabilidade. O ouro é um metal precioso que não se destrói no
fogo, ao contrário, é purificado nele. Assim é uma vida virtuosa, não se abate diante das
dificuldades, mas, manifesta-as. É muito valoroso encontrar pessoas com hábitos virtuosos
porque elas marcam e permanecem no coração e na mente, mesmo estando longe no tempo ou
no espaço. As pessoas virtuosas valem ouro, ou talvez, mais que o ouro!

Que as escolas e educadores cristãos sejam frutíferos em ações de valor para que todos em volta
se alegrem e se satisfaçam com as bênçãos do bom testemunho. Que haja abundância de
pessoas virtuosas no povo de Deus. 

NOSSO PROPÓSITO EM 2022 É IMPACTAR A COMUNIDADE COM BOM TESTEMUNHO CRISTÃO,
EVIDENCIAR AS VIRTUDES BÍBLICAS E ATUAR COMO DISCÍPULOS DE CRISTO FRENTE ÀS
NECESSIDADES DO PRÓXIMO.



VIRTUOSO
S E J A

JANEIRO

Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes.
Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. 1 Coríntios 16:13-14

As virtudes humanas são padrões das qualidades morais dos
seres humanos, como um princípio para as boas ações e o bem-
viver. Elas conduzem os indivíduos a agirem de modo correto, em
benefício próprio e das pessoas afetadas pelas suas ações. 
Demonstrar as virtudes é, muitas vezes, negar a própria vontade
em prol da justiça ou paciência para com o próximo. É uma
escolha de vida e prática que inspira outros.
Que 2022 represente um tempo de compartilhar as virtudes em
todas as oportunidades apresentadas, ainda que as pessoas
tentem impor uma realidade egoísta e utilitarista, seja virtuoso!



FEVEREIRO

CORAJOSO
S E J A

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9

Coragem é a firmeza diante das dificuldades, envolvendo a
capacidade para ultrapassar as situações de perigo e enfrentar o
medo. O contrário da coragem é a covardia. Seguir a Deus é um
ato de coragem, é desprender de si mesmo e abraçar com fé o
que Deus orienta. 
Muitas vezes é preciso coragem para demonstrar amor, para
perdoar alguém, para se posicionar contra às ideias e práticas
que diferem à vontade de Deus. Atitudes corajosas e cheias de
honra são admiráveis. Honre a Deus, honre a sua família, honre
seus princípios. Seja corajoso!

https://www.bibliaon.com/versiculo/josue_1_9/


RESPONSÁVEL
S E J A

MARÇO

Se você for sábio, o benefício será seu; se for zombador,
sofrerá as consequências. Provérbios 9:12

 

Responsabilidade é o dever de responder por suas ações.
Também diz respeito a ser cumpridor das obrigações e
compromissos assumidos. É irresponsável aquele que foge de
suas obrigações e não assume as consequências de seus atos ou
escolhas. 
Na sociedade moderna é comum as pessoas não serem
responsabilizadas por seus atos, porém a Bíblia diz que daremos
conta a Deus de nossos atos. É um exercício necessário e
importante aprender a ser responsável desde já, não acha? Seja
responsável!



JUSTO
S E J A

ABRIL

O desejo dos justos resulta em bem. 
Provérbios 11:23

A virtude da justiça preza pelo que é correto e justo, rejeitando
tudo o que é errado, desigual e desonesto. Uma pessoa justa
consegue avaliar e agir em diversas situações de maneira
imparcial em prol do que é certo, muitas vezes negando seu
próprio sentimento. 
Deus é justo e perfeito, Ele faz sempre o que é certo e não
comete erros. Deus movido por amor e justiça (sim, elas são
inseparáveis) enviou Jesus para morrer (justiça) em lugar de
pessoas pecadoras (amor). A comunidade que tem pessoas justas
é um local feliz e abençoado. Seja justo!

https://www.bibliaon.com/versiculo/proverbios_11_23/


GENTIL
S E J A

MAIO

Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem
sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito 3:2

Ser gentil implica em ser amável, empático e bondoso. Gentileza
é uma virtude que deve se manifestar no comportamento do
cristão. Deus ensina gentileza em todos os seus atos. Ele age para
o bem do seu povo. 
Esta qualidade pode ser vista na maneira como as mães agem,
nas atitudes do núcleo familiar, nos relacionamentos de amizade
e também na comunidade civil. Tratar bem o próximo e se
esforçar pelo crescimento dele é uma atitude cristã. Jesus é o
nosso maior exemplo de gentileza. Precisamos aprender com Ele,
imitá-lo, moldando o nosso caráter para sermos mais amáveis à
semelhança de Cristo. Seja gentil! 

https://www.bibliaon.com/versiculo/tito_3_2/


CRIATIVO
S E J A

JUNHO

Tributai ao Senhor a glória de seu nome; trazei presentes, e vinde perante
ele; adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. 1 Crônicas 16:29

A criatividade do ser humano é reflexo da criatividade divina.
Francis Schaeffer partia da premissa de que a arte – como
expressão da imagem do Deus Criador em nós – pode e deve ser
usada para glorificar a Deus, e quando usada de acordo com a
vontade de Deus, exprime a beleza, exalta a sublimidade e faz
com que apreciemos de forma mais profunda. 
A arte nos conecta com o bom e o belo, e desperta em nós o
desejo de contemplar e de elevar a alma para o Criador. Em dias
nos quais o “comum” é considerado especial, que a virtude da
criatividade seja evidenciada e glorifique a Deus por meio de nós.
Seja criativo! 

https://www.ultimato.com.br/loja/produtos/cristo-e-a-criatividade-2-edicao


PONTUAL
S E J A

JULHO

Busque não somente os seus próprios interesses,
mas também os interesses dos outros. Filipenses 2:4.

Ser pontual é uma virtude a ser inserida na vida de todos. A
pontualidade faz bem ao coletivo, demonstra organização e
valorização ao tempo e a escolha alheia. Deus age com
planejamento e no tempo certo, e por isso orienta ao seu povo
“que todas as coisas ocorram com decência e ordem” (1 Co 1.14). 
A Bíblia nos dá um motivo ainda maior para sermos pontuais e
não roubar o tempo precioso das pessoas: é importante mostrar
respeito pelas pessoas. Paulo afirma que devemos considerar os
outros superiores a nós mesmos, por isso a prática da virtude da
pontualidade é uma atitude cristã. Seja pontual! 

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/102016210/4/0


INTELIGENTE
S E J A

AGOSTO

Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre
por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a

humildade que provém da sabedoria. Tiago 3:13

A sabedoria é uma virtude a ser desenvolvida. Como é bom ouvir
e conviver com pessoas sábias! Elas são inspiradoras! Deus nos
orienta a buscar a Ele e a pedir por sabedoria. Ele nos dá
sabedoria/inteligência com o desejo que façamos coisas boas
com ela.
A pessoa inteligente tem compreensão para entender e usar
aquilo que aprende. Toda inteligência e conhecimento vêm de
Deus, e por isso devem ser usados de modo que glorifiquem a
Deus. Seja inteligente! 

https://www.bibliaon.com/versiculo/tiago_3_13/


ESPERANÇOSO
S E J A

SETEMBRO

Descanse somente em Deus, ó minha alma;
Dele vem a minha esperança. Salmos 62:5

A esperança está fundamentada nas promessas de Deus, tem como
certeza de fé a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo, é alimentada
pela oração e edificada pela vida de devoção. Quando a esperança
está em Cristo, não ficamos frustrados. Ele é o amigo perfeito que
nunca abandona e não trai nossa confiança.
Ser uma pessoa esperançosa em Deus é diferente de ser alguém
positivo. O positivismo coloca a expectativa na força das soluções
humanas e geralmente espera a resposta da maneira do coração
humano, enquanto a esperança nos alinha com o plano de Deus, e
que muitas vezes pode ser diferente da intenção humana. 
Em tempos difíceis as pessoas precisam de esperança. Aprender a
confiar em Deus e a entregar sua vida e futuro aos bons planos e
promessas de Deus. Seja esperançoso! 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_62_5/


ALEGRE
S E J A

OUTUBRO

Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para
que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13

A alegria é o hábito de manter o ânimo elevado,
independentemente das circunstâncias exteriores. Um coração
alegre é mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios
da vida. Mesmo que passemos momentos difíceis, podemos
experimentar a alegria maravilhosa de Deus. 
É impossível não sentir alegria ao olharmos para o grande e
perfeito amor que Deus tem por nós. É maravilhoso conviver com
pessoas alegres, que são capazes de tirar um sorriso em
momentos difíceis. Viver com alegria é uma virtude que brota em
corações que receberam a graça e a bondade de Deus, e que
sabem que o melhor ainda está por vir. Sorria! Seja alegre! 

https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_15_13/


CONFIÁVEL
S E J A

NOVEMBRO

Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra,
nem façais qualquer outro juramento; mas que a vossa palavra seja
sim, sim, e não, não; para que não caiais em condenação. Tiago 5:12

Confiar é dar o próprio coração a alguém e deixar que aquela
pessoa tome conta dele. A virtude da confiança se relaciona com
se sentir seguro com a Palavra de Deus, mas também ser uma
pessoa confiável. A Bíblia exorta os cristãos a serem pessoas que
honram a palavra e que a usam com sabedoria. 
Não é bom ouvir um tolo, nem tampouco conviver com pessoas
que não cumprem o que dizem. Ser uma pessoa confiável é um
testemunho de honra. É muito agradável conhecer, trabalhar ou
conviver com pessoas que são transparentes e leais, cujas
palavras estão alinhadas com as atitudes, essas pessoas são
íntegras e por isso respeitadas. Seja confiável! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/5/12+


COMO JESUS
S E J A

DEZEMBRO

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não
considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se

a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:5-7

Jesus é o modelo de ser humano perfeito porque, apesar das circunstâncias, ele
manifestou atitudes virtuosas para com o próximo. O seu modo de vida era
agradável para quem se aproximava dele, o seu testemunho alcança gerações. Os
frutos de sua vida alimentam pessoas de todas as tribos, tempos e geografia. Esse é o
legado de uma vida virtuosa. Isaias afirma que “Ele verá o fruto de seu penoso
trabalho e ficará satisfeito”. Sim, o trabalho dele foi difícil, mas ainda assim, Ele
evidenciou o melhor do PAI em suas palavras e ações.
Jesus, tem uma Colheita de Ouro, quando pessoas entendem a sua missão e o
recebem como Salvador. 
Jesus tem uma Colheita de Ouro quando pessoas decidem viver para a glória Dele.
Jesus permite que seus discípulos também tenham uma Colheita de Ouro quando
testemunham da obra da graça para outros. 
E um dia...toda essa Colheita será apresentada a Ele e seus discípulos receberão o
galardão pelo trabalho. Seja como Jesus! 

https://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_2_5-8/

