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O Ano de Colher – Frutas do Espírito - O Fruto da Justiça
O fruto da justiça será paz; o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre.

Isaías 32:17 (NVI)




Foco de Oração: Neste ano de colheita, temos estado a olhar para a colheita das sementes que nós fielmente
semeamos . Uma área de fecundidade que não é muitas vezes falado sobre o que a Bíblia chama o fruto da
justiça. O escritor do livro de Hebreus fala sobre correção produzindo o "fruto pacífico de justiça" (Hebreus
12:11). Tiago fala sobre o fruto da justiça que está sendo semeado na paz para aqueles que promovem a paz.
Aqui, Isaías descreve o fruto, ou o trabalho da justiça como sendo de paz, repouso e segurança para sempre.
Paulo fala sobre ser preenchido com os frutos da justiça em Filipenses 1:11. Paulo diz em Efésios 5: 9 que o
fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da justiça é o resultado de uma vida vivida em
justiça diante de Deus e dos homens. Isaías diz que sossego e segurança é um resultado dessa vida de retidão. A
garantia da bondade e da fidelidade de Deus. Uma paz sólida que em todas as coisas, Deus é bom, e Deus está no
controle. Tiago indica que este fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Jesus falou
das bênçãos para pacificadores no Sermão do Monte em Mateus 5. Ele também disse que bem-aventurados são
aqueles que buscam a justiça para eles serão fartos (vs. 6). Nossas vidas como crentes devem ser caracterizada
pelo desejo, da semeadura de viver para fora do fruto de justiça, que é a paz e segurança em todas as
circunstâncias. Mais uma vez, só o Espírito Santo pode produzir esse tipo de vida em nós. A carne não pode
produzir este tipo de fruto. O escritor de Hebreus também acrescenta que esta fruto vem através da disciplina ou
correção do Senhor em nossas vidas, para revelar e remover aquelas coisas em nossas vidas que impedem a
produção do fruto da justiça. Sejamos um povo que buscam depois, e produzir em nossas vidas, um fruto
pacífico de justiça. Para a glória de Deus.

Dia 1: Gaste tempo lendo e meditando sobre os versos acima, e como eles se aplicam à sua vida.
Dia 2: Adore o Senhor, que Ele é o Deus da justiça e fruto em sua vida. Adore-o hoje.
Dia 3: Peça ao Espírito Santo para produzir o fruto da justiça, repouso e segurança na sua vida.
Dia 4: Ore pelos outros membros da sua família para ser produzido o fruto da justiça em suas vidas.
Dia 5: Interceda por sua igreja ha estar treinando-o discípulos que produzem o fruto da justiça.
Dia 6: Ore por nome para outras igrejas em sua cidade e seus pastores para ensinar essas verdades.
Dia 7: Peça ao Senhor que abençoe os missionários da sua igreja com vidas cheias do fruto da justiça.
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