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O Ano de Colher – Chorando e Regozijo
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.

Salmos 126:6 (NVI)

Foco de Oração: Entendendo as verdades da colheita exige que compreendamos a realidade de choro e alegria
como nós carregamos a semente como uma parte do nosso estilo de vida de semeadura. O salmista fala sobre
aqueles que estão indo para fora como parte de seu estilo de vida chorando como eles carregam a semente. Por
que choras? Pode haver muitas razões. No hebraico, a explicação pode ser uma vida de tristeza ou de alegria. Há
aqueles momento em que levamos a semente com lágrimas de dor para aqueles que sabemos que precisam
receber a semente do Evangelho em suas vidas. Choramos para as necessidades das pessoas a quem podemos
semear financeiramente ou para as necessidades de nossa família, ou outros familiares. Há lágrimas de
compaixão como servimos os necessitados. O coração de Jesus toca os nossos corações com a sua necessidade e
choramos com compaixão. Mas há também a realidade da alegria que enche os nossos corações como nós somos
testemunhas da colheita gloriosa. Nada se compara à alegria de ser uma parte, quando uma alma perdida
encontra a salvação e da paz nos braços do Salvador. Há a alegria de ouvir que a nossa semeadura obediente de
sementes de serviço das finanças eram exatamente a resposta para o grito de uma pessoa ao Senhor para sua
necessidade. A alegria quando você percebe que foram usados pelo Senhor como uma resposta a essas orações.
A colheita tem como parte de sua própria natureza, os elementos de choro e alegria. Conforme formos fiéis,
Deus nos permitir o privilégio de participar em ambos, porque ambos são uma parte do seu coração para este
mundo em que Ele nos enviou.

Dia 1: Louvado seja o Senhor, hoje, que Ele permitiu-lhe participar com Ele, tanto choro e regozijandose no processo de colheita.
Dia 2: Medite sobre as formas o coração do Senhor chora e se alegra com as necessidades e as vitórias
deste mundo.
Dia 3: Peça ao Senhor que venha tocar seu coração com as coisas que tocam seu coração que você vá
para o mundo.
Dia 4: Ore para que você venha cada vez mais desenvolver um estilo de vida de transportar as sementes
com você e como você vai.
Dia 5: Ore pela sua igreja para ajudar seus membros a desenvolver esse estilo de vida e experimentar o
choro e alegria da colheita
Dia 6: Peça ao Senhor para ajudar outras igrejas em sua cidade para semear com choro e colheita com
alegria.
Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja, que eles sejam capazes de alegrar-se com uma grande
colheita em seu campo missionário.
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