Guia de Oração

Ano de Colher
Guia de Oração
34 Semana
O Ano de Colher – O Fruto do Reino – Os Que têm Fome
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.

Mateus 5: 6 (NVI)




Foco de Oração: Jesus continua com o ensino sobre este fruto do Reino, dizendo: Bem-aventurados os que têm
fome e sede. Mas este não é apenas qualquer fome ou sede. Uma coisa não tem que viver muito, nesta terra para
conhecer fome e sede no natural. Na mais cedo idade, um bebê está com fome de leite de a sua mãe. E no final
da vida, muitas vezes aqueles que estão morrendo vai pedir água para acalmar a garganta ressecada. É uma coisa
triste ver aqueles em muitas partes de nosso mundo que morrem de fome ou de sede. No entanto, Jesus fala de
um tipo diferente de fome e sede aqui. A fome e sede de justiça. O que é este tipo de fome e sede? É uma alma o
profundo desejo em primeiro lugar para o perdão, e posição correta diante de Deus. É um intenso desejo de
voltar ao nosso projeto original e propósito, para serem companheiros com o Deus vivo. Se quebrou esse
vínculo, e dentro de cada pessoa, Ecclesiates 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração dos homens, mas
eles não podiam compreender as obras de Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento de bodes e de touros foram
apenas um remédio temporário para o problema do pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço
total para o pecado, a fim de restaurar o relacionamento quebrado. Os que têm fome será preenchido. Os que têm
fome por mais de Deus será preenchido com a alegria de que a comunhão que nos fez para desfrutar do nosso
criador. Os que têm fome e sede de justiça na sociedade nem sempre pode vê-lo aqui, Mas lá vem um dia em
que todos aqueles anseio de governo justo de Deus será cumprida no novo céu e nova terra. Seja com fome de
Deus e Sua justiça e Ele promete você será preenchido.

Dia 1: Peça ao Senhor para mostrar-lhe hoje as coisas que você está realmente com fome para em sua
vida.
Dia 2: Adore o Senhor, que Ele fez o caminho ou a justiça através do sangue de Jesus.
Dia 3: Estude hoje em versículos bíblicos que falam sobre a justiça em nossas vidas e conduta.
Dia 4: Peça ao Senhor para dar-lhe uma maior fome de Si mesmo e Sua justiça.
Dia 5: Interceda por sua igreja hoje, para que possa ser feito discípulos que procuram a justiça.
Dia 6: Ore para que outras igrejas em sua cidade esteja ensinando uma fome pelas coisas e pessoas de
Deus.
Dia 7: Ore pelos missionários que você conhece, que eles venham ser modelos de fome de justiça.
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