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             O Ano de Colher – O Fruto do Reino - Pobres de Espírito 
 

 

Bem-aventurados  os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus. 

 

       Mateus 5:3  (NVI) 
 

      
 

Foco de Oração: O fruto que pode ser colhido em nossas vidas é mais profundo do que apenas as coisas que 

fazemos para Deus ou para os outros. As verdadeiras sementes de fé produz  frutos em nosso caráter, que 

estamos no interior. No que é conhecido como o "Sermão da Montanha", Jesus fala sobre algumas dessas 

características internas daqueles que são uma parte do Reino de Deus. Em Mateus 5: 3, Jesus diz, Deus abençoa 

aqueles que são pobres de espírito. Aqui, pobres de espírito tem a idéia de quem conhece os seus próprios pontos 

fracos, aqueles que sabem que estão em necessidade do poder, sabedoria e salvação de Deus em suas vidas. 

Aqueles que se sentem sua grande necessidade para a direção e vida de Deus dentro deles. Jesus fala em 

contraste com o pensamento e os caminhos do mundo. O mundo nos ensina que aqueles que são mais felizes são 

aqueles que são fortes, e que são ricos nas coisas deste mundo. Esses são mais felizes que têm autoridade sobre 

os outros e poder sobre suas posses materiais. Aqueles do mundo procuram encontrar a felicidade em estar no 

controle. No entanto, Jesus nos ensina aqui que aqueles são os mais abençoados, aqueles são os mais felizes que 

conhecem sua própria fraqueza, e sua própria necessidade. Jesus diz que para essas pessoas é o reino dos céus. 

Isaías 57:15 diz que Deus, que é alto e sublime e habita a eternidade está perto daqueles que têm um espírito 

contrito e humilde. Ele está próximo a eles para reavivar seus espíritos e seus corações. Para aqueles que 

reconhecem sua própria impotência espiritual, Deus se aproxima e traz força e avivamento. Tiago diz que Deus 

resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes (Tg 4: 6). Aqui é um fruto na vida do crente que não é muitas 

vezes falado, e raramente ensinado. Sim Deus diz que Ele está próximo aos humildes - os pobres de espírito. 

Será que esta graça caracteriza sua vida? Suas atitudes? Humilha-te diante dele, e ele se aproximará de você 

(Tiago 4: 8). 

 

Dia 1: Passe algum tempo em silêncio diante de Deus e deixe- o examinar sua vida. Será que esta graça

  preencher a sua vida? 
 

Dia 2: Adore-o Louvado seja o Senhor por seu amor e misericórdia para estar perto para aqueles que 

  sabem que precisam dele. 
 

Dia 3: Peça Tire um tempo para pedir ao Senhor para ensiná-lo a viver como alguém que é pobre de 

  espírito, e humilde. 
 

Dia 4: Ore Peça a Deus para trabalhar em sua vida uma carência adequado para ele, e para aprender ema 

viver na dependência dele.    
 

Dia 5: Interceda Ore para que sua igreja venha ensinar e discipular seus membros nesta graça do reino. 
  

Dia 6: Ore para que outras igrejas também esteja ensinando uma esta graça na sua cidade viva.  

   

Dia 7: Ore para que os missionários que você conhece seja caracterizado por esta graça de ser pobre em 

espírito. 
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