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32 Semana
O Ano de Colher – O Fruto do Reino - Quem Lamente
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados..

Mateus 5:4 (NVI)




Foco de Oração: O segundo fruto do reino parece um paradoxo. Feliz ou bem-aventurados os que choram. Sem
uma compreensão adequada das Escrituras isso pode parecer loucura. Como podem os que choram ser feliz? No
entanto, a própria definição do Reino é o governo de Deus sobre todas as áreas da vida, e tudo na vida. Aqueles
que choram refere-se não só para aqueles que sofrem aflição, ou perseguição, nesta era, mas também para os que
choram sobre a condição deste mundo que sofre sob o jugo do pecado. Os justos, aqueles que são uma parte do
Reino de Deus, ver as condições ao seu redor, ver os resultados do pecado na vida, e sobre a terra, e com toda a
criação geme eles para a redenção prometida (Romanos 8:22). 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 evitar as coisas que as tornam triste ou que
fazem com que choram. A razão que o crente pode ser abençoado ou feliz no meio de luto sobre as condições de
o mundo em torno deles é porque eles sabem que Deus um dia vai definir todas as coisas direito. Eles serão
consolados porque sabem que haverá um dia em que o Senhor enxugará muito lágrima, e vai premiar a
fidelidade daqueles que têm servido Ele aqui nesta terra. Será que vivemos em um mundo que está sofrendo sob
o peso do pecado? Sim. Vemos vidas ao nosso redor que quebra os nossos corações por ver o que está
acontecendo com eles? São as nossas próprias vidas cheio de tristeza por causa do afeto deste mundo? Nós
podemos ser encorajados de que Deus promete que aqueles que choram nesta vida com o coração quebrantado
será abençoado sabendo Deus recompensará e restaurar todas as coisas no seu tempo.
Dia 1: Medite hoje sobre as coisas sobre as quais você lamenta. Existem coisas que Deus lamenta em
sua vida?
Dia 2: Louvado seja o Senhor que Ele promete que aqueles que choram serão consolados. Receba
hoje.
Dia 3: Peça ao Senhor para ensiná-lo a lamentar sobre as coisas que quebram seu coração. Aprenda a ver
a partir de sua perspectiva.
Dia 4: Peça ao Senhor para lhe dar essa esperança que olhe além do quebrantamento deste mundo às
Suas promessas.
Dia 5: Ore pela sua igreja venha ensinar seus membros como ter a perspectiva de Deus neste mundo.
Dia 6: Ore pelas outras igrejas em sua cidade, que eles venham ver a dor deste mundo através dos olhos
de Deus.
Dia 7: Ore por missionários para viver essa verdade diante daqueles que precisam presenciar este tipo de
esperança.
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