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Guia de Oração
1 Semana
O Ano de Colher – Semeando Continuamente
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.

Salmos 126:6 (NVI)

Foco de Oração: No ano passado, o nosso tema foi "O Ano da Semeadura." Este ano, como nos concentramos
na colheita de sementes semeadas, é bom para nós olhar atentamente para um dos nossos versos tema para este
ano. Salmo 126: 6 descreve o processo de semeadura e colheita. E o salmista começa dizendo que a pessoa que
sai para semear a semente faz isso "continuamente". Em hebraico, a palavra tem a idéia de sair semeando como
parte de um evento todo ou situação. Em outras palavras, a semeadura é uma parte de um estilo de vida de ação
que é consistente com a atividade de semeadura. Esta ação contínua inclui o fato de que essa pessoa, o semeador
também está levando a semente como uma parte deste estilo de vida. Em outras palavras o que é coerente com as
palavras de Jesus aos Seus discípulos em Marcos 16:15, quando Jesus diz: "Ide por todo o mundo e pregai o
Evangelho ..." As palavras em grego aqui têm a mesma idéia de uma ação contínua ... como você está indo. A
expectativa do Senhor da Igreja, e, ao Senhor da colheita que o seu povo possa ter um estilo de vida que, como
eles estão indo para o mundo, onde quer que seja, o supermercado, ou o campo missionário, eles vão estar
fazendo isso levando as sementes do Evangelho, a Boa Nova, como parte integrante de seu estilo de vida. À
medida que começamos a orar através do tema do ano da colheita, devemos começar aqui, com a percepção de
que o ano de colheita é uma parte de um estilo de vida de continuamente tendo as sementes onde quer que vão
em nossa vida diária. Este é o estilo de vida de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Que seja o nosso estilo de
vida no próximo ano.

Dia 1: Agradeça ao Senhor hoje que esteja em seu coração que podemos desenvolver um estilo de vida
de levando a semente para o nosso mundo.
Dia 2: Confesse ao Senhor as maneiras que você tenha ido para o mundo não está pensando sobre como
transportar as sementes da Boa Nova.
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a desenvolver um novo estilo de vida levando a semente para a
colheita deste ano.
Dia 4: Peça ao Senhor para lembrá-lo todas as manhãs que você está entrando em um mundo que precisa
das sementes.
Dia 5: Ore para que sua igreja possa ajudar os seus membros a desenvolver esse estilo de vida de levar a
semente para o seu mundo.
Dia 6: Peça ao Senhor para abençoar as outras igrejas em sua cidade com esta visão de levar as sementes
da Boa Noticia.
Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja, que seja reforçados para transportar a semente fielmente.
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