Guia de Oração

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

Salmos 126:6 (NVI)

Foco de Oração: Nós terminamos nossa contemplação do Salmo 126 com uma afirmação surpreendente. Deus
fala através do salmista e diz que, enquanto continuamos a ir para o mundo levando e semear nossas sementes
como parte de um estilo de vida piedosa, não há dúvida de que vamos voltar com júbilo e de carregar a nossa
colheita. No hebraico, a palavra para o transportar é usado duas vezes mais ênfase. As palavras estão em duas
formas que indicam uma ação presente afirmação. A idéia é que a ação é absoluta, isso vai acontecer. Esta é uma
maravilhosa promessa de Deus para aqueles que irão semear de acordo com os preceitos de Deus. Isso deveria
nos dar uma garantia de calma que vamos realmente ver a colheita, quando o tempo de colher é certo para as
sementes que são de semeadas. O significado é um sentimento de algo que vai ser provocado, e talvez em um
futuro próximo. Há uma outra parte dessa safra que não devemos perder. A idéia desta palavra que é usada por
vir tem a idéia de trazer algo a ser oferecido. A colheita que trazemos conosco não é nossa. É a sua colheita que
trazemos e deitou-se aos pés de Jesus, o Senhor da colheita. É por isso que vêm regozijo, não porque tenhamos
conseguido nada, mas nós vimos regozijo porque temos a honra de trazer a colheita o Senhor nos deu, e colocálo a seus pés como um ato de adoração. Ele é o único que é digno de receber a colheita, e, em parte, é por isso
que a colheita está assegurada, para trazer a glória e honra de seu nome que só Ele merece. Ele nos dá o grande
privilégio de participar com Ele. Que pensamento glorioso. Que garantia glorioso.
Dia 1: Adore o Senhor hoje para Sua garantia de que aqueles que semeiam, sem dúvida, voltar com a
colheita.
Dia 2: Graças a Deus que ele nos garante em Sua Palavra que podemos voltar júbilo por causa de Suas
vitórias.
Dia 3: Peça ao Senhor que você semei a tua semente; você vai ter um senso de antecipação da garantia
da colheita.
Dia 4: Ore por outros crentes para pegar esse sentimento de expectativa para uma grande colheita este
ano.
Dia 5: Ore para que sua igreja venha ensinar e treinar seus membros para levar a semente como um
estilo de vida e que tenha essa grande garantia de retornar com uma colheita.
Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade para antecipar a garantia de uma grande colher este ano.
Dia 7: Ore para que essa sensação de segurança de colher venha encher o coração dos missionários da
sua igreja.
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