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O Ano de Colher – O Fruto do Reino – Os Puros de Coração
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.

Mateus 5: 8 (NVI)




Foco de Oração: Foco de Oração: Outro fruto do Reino na vida do crente é um coração puro. Se formos
honestos com Deus e com nós mesmos, nós reconhecemos a verdade da Escritura quando diz em Jeremias 17: 9:
O coração é enganoso acima de todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? Como é possível, então a viver
com um coração puro? Só Deus pode criar dentro de nós um coração puro (51 Ps:. 10). Isso acontece quando
obedecemos a Palavra de Deus e deu-nos a Deus em arrependimento (I Pedro 1:22). O sangue de Jesus Cristo
nos purifica de todo pecado (I João 1: 7) .A puro coração é um coração de liberdade dos desejos e propósitos
malignos. Um coração puro é mantida pela comunhão diária com Deus em Sua Palavra, obediência e confissão
de todo pecado conhecido (I João 1: 9). Isto é tanto uma vez por todas e processo contínuo. Quando colocamos
nossa fé na obra consumada de Cristo na cruz, Ele nos purifica de todo pecado passado presente e futuro. Mas
temos de purificar nossos corações em uma base contínua, de modo a manter uma pura. Coração. Um coração
livre de culpa, um coração que é sincero, íntegro e sem efeito do mal. Sincere na língua grega tem a idéia de
nada encoberto. A promessa de Deus para aqueles com uma audição pura é que eles verão a Deus. Isso também
tem uma aplicação dupla. Nesta vida, há momentos em que Deus irá revelar-se e aproximar-se dos que o buscam
com o coração puro. Estes tempos são muitas vezes chamada avivamento. Não é o cumprimento final desta
promessa, quando os justos verão a Deus em Sua glória maravilhosa. John promete que nós, como Seus filhos
vão vê-Lo como Ele é (I João 3: 2). Promessas como este valem a pena o nosso dando-nos a buscar
diligentemente um coração puro diante de Deus. Você está diligentemente manter um coração puro?

Dia 1: Permita que o Espírito Santo de Deus para examinar cuidadosamente a sua vida por nada impuro
Dia 2: Adore o Senhor, que através do sangue de Jesus, você pode ter seus pecados perdoados.
Dia 3: Passe algum tempo hoje para se arrepender de cada motivo impuro, pensei, ou ofensa que pode
ser agarrada.
Dia 4: Peça ao Senhor para ajudá-lo a buscar diligentemente para manter um coração puro a cada dia
Dia 5: Ore pela sua igreja para ensinar e discipular pessoas diligentemente para manter um coração puro.
Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade. Peça ao Senhor para ajudá-los a desejar pureza de coração.
Dia 7: Ore pelos missionários que você conhece para ter corações que são pura e livre de ofensa.
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