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O Ano de Colher – Nosso Tempo de Colheita
“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: O retorno do Senhor Jesus Cristo é também um tempo para cada crente para estar diante do
Tribunal de Cristo (Romanos 14:10) para dar conta de suas vidas o que viveu aqui na terra. Para cada crente este
não é um julgamento de salvação, mas uma prestação de contas de como nós vivemos nossas vidas. De nossa
fidelidade ao Senhor. É o nosso momento da colheita. É o momento em que vamos colher os frutos das sementes
que plantamos nesta vida. Paulo diz em 2 Coríntios 5:10 que será de acordo com o que temos feito seja bom ou
ruim. Isto é tanto um lembrete firme e uma fonte de esperança. É um lembrete que afirma nossas ações, atitudes
e modo de vida será chamado para revisão perante o tribunal d'Aquele que conhece todas as coisas. Novamente,
isto não é sobre a salvação, mas sobre como nós vivemos nossas vidas aqui. Isto deve ser uma motivação para
nós, para observar cuidadosamente o modo como vivemos, o que dizemos, como tratamos os outros, como
vivemos em obediência às palavras da Escritura. Todas as nossas ações serão interpostas perante o Seu
julgamento. Esta é também uma fonte de grande esperança. Cada trabalho, cada lágrima, cada serviço para Ele
será revelado e será recompensado. Assim como Ele conhece todos os caminhos que perdemos Sua perfeita
vontade, Ele conhece os nossos corações, e Ele sabe os sacrifícios que fizemos em seu nome. Ele conhece todos
os sentidos que temos dado a outro de tempo, dinheiro, recursos para os outros em Seu Nome. E Ele, o Rei dos
Reis e Deus Todo-Poderoso nos recompensará por cada uma daquelas coisas que temos feito em Seu Nome. Este
é um incentivo para que possamos continuar e não desistir. Para servir de todo o coração, e sacrificar em Seu
Nome, para que um dia possamos colher o fruto do nosso trabalho.

Dia 1: Tire um tempo para avaliar sua vida. Você está pronto para estar diante do Tribunal de Cristo?
Dia 2: Louvai ao Senhor, hoje, que Ele vai recompensá-lo por todos os sacrifícios que você fez em Seu
Nome.
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a viver na luz dessa verdade do Tribunal de Cristo.
Dia 4: Ore para que os crentes vivam suas vidas na realidade que um dia vai dar conta diantes de Cristo.
Dia 5: Ore para que sua igreja venha ensinar esta verdade e ajudar seu povo para estar pronto para o
Tribunal.
Dia 6: Ore pelos cristãos em sua cidade para viver na luz de um dia e dar conta perante o Senhor Jesus.
Dia 7: Ore por missionários para ensinar essas verdades para aqueles a quem o servem.
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