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O Ano de Colher – Mesmo assim, Vem, Senhor Jesus!
“Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que Fez. Eu sou o
Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim.

Apocalipse 22: 12-13

Foco de Oração: A volta do Senhor Jesus e a nova ordem Ele irá criar, deve ser uma fonte de grande esperança
para o crente. Paulo diz aos crentes em Tessalônica que, à luz do retorno de Jesus devem confortar e edificar uns
aos outros (I Ts 4:18;. 5:11). Há duas verdades da colheita nesta maravilhosa esperança. Em primeiro lugar, o
retorno do Senhor Jesus é o fruto sendo a semente que morreu e ressuscitou. Devido a isso podemos garantir de
que Ele manterá Sua promessa de retornar. Nossa vida deve ser vivida na esperança de ver e estar sempre com
Aquele que morreu por nossos pecados, e está preparando um lugar para nós. Esta esperança é refletida nas
palavras finais do livro de Apocalipse: O Espírito e a noiva dizem: Se alguém ouve isso digo, Se alguém tem
sede, venha "Venha." "Vamos.". Deixe que deseje beber livremente da água da vida.! (22:17). Nós somos o
fruto, a colheita da semeadura da Sua vida de Jesus. Vamos compartilhar juntos nesta grande esperança com
todos aqueles que colocaram sua fé na obra consumada de Cristo na cruz. Somos a segunda verdade da colheita
na promessa de Seu retorno. Ele está voltando para nós! Toda a Sua vida, morte, ressurreição e ascensão é
porque Ele nos ama e quer que sejamos com Ele para sempre, livre dos fardos e grilhões do pecado. Isso deve
encher nossos corações com grande esperança e expectativa. É o nosso amor por Ele que enche nossos corações
com a antecipação de seu retorno. Como é surpreendente que será naquele dia para ver o um cara a cara que
morreu por mim. E saber que vou estar com Ele para sempre e sempre. Será que essa esperança encher seu
coração e vida? Será que essa esperança molda sua vida diária como você vive em antecipação de seu retorno?

Dia 1: Procure em seu coração hoje. Você está realmente vivendo em antecipação do breve retorno de
Jesus?
Dia 2: Adore o Senhor hoje por Sua fidelidade para cumprir Sua promessa de retornar para nós.
Dia 3: Ore para que sua vida pode refletir essa esperança, e ser um incentivo para que outros possam
viver na esperança.
Dia 4: Ore por aqueles que não têm essa esperança em suas vidas. Ore para que depositem a sua
confiança na promessa da volta de Jesus
Dia 5: Ore para que sua igreja seja fiel a proclamar esta verdade e conforto e edifique os seus membros
com esta verdade.
Dia 6: Ore para que as igrejas em sua cidade para que seja fiel a proclamar o breve retorno do Senhor
Jesus Cristo.
Dia 7: Ore por missionários que você sabe que seja capaz de ministrar preenchendo com esta gloriosa
esperança e proclamá-lo para aqueles que precisam ouvir.
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