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O Ano de Colher – O Fruto dos Lábios
“

Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que
confessam o seu nome.”

Hebreus 13:15 (NVI)




Foco de Oração: Uma das primeiras maneiras que uma pessoa será capaz de demonstrar a realidade de Jesus em
sua vida, é através de como fala. Parece que vivemos em uma época em que as pessoas gostam muito de
murmurar. É seu direito, ou quase o seu dever reclamar sobre o que você não gosta. Depois, há a questão de
como os cristãos falam. Foi dito que, se você quiser saber se uma pessoa está demonstrando a vida cristã, assista
um jogo de futebol com ele ou veja como ela trata os filhos (pais). É triste, como fora das paredes da igreja os
cristãos agem diferente. Mais frequentemente falam negativamente sobre alguém, ou sobre o pastor, ou o líder
de adoração. Que triste comentário sobre a condição da igreja de hoje. Paulo diz que devemos esperar que nós
sejamos capazes de esperar continuamente o "fruto dos lábios." Jesus disse que a boca fado do que o coração
está cheio. Qual é o fruto de lábios? Paulo afirma aqui que deveria ser o sacrifício de louvor e ação de graças ao
nome do Senhor. O cristão deve ser tão cheio de louvor e de agradecimento por todas as bênçãos do Senhor que
seria natural o fruto dos seus lábios serem louvor e ação de graças ao Senhor. Podemos ser honestos com nós
mesmos e com o Senhor, e dizer que o fruto de lábios nem sempre é o que deveria ser. Vamos ter tempo para
examinar os nossos corações, a arrepender-se, e determinar pela graça de Deus suportar a colheita em nossas
vidas do fruto dos lábios ... o sacrifício de louvor e ação de graças ao nosso glorioso Senhor.
Dia 1: Encontre versos hoje que fale sobre louvor e agradecimento. Comece a memorizar alguns deles.
Dia 2: Permita que o Senhor fale clara e honestamente com você sobre como ele ouve sua fala.
Dia 3: Arrependa-se pelas maneiras que você não tem oferecido o fruto de ação de graças e louvor de
seus lábios
Dia 4: Pratique a cada dia dando graças por algo em sua vida. Há sempre alguma coisa.
Dia 5: Ore para que as pessoas em sua igreja examinem cuidadosamente as suas próprias vidas e fala.
Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade para serem pessoas de louvor e ação de graças a Deus.
Dia 7: Peça ao Senhor que abençoe os missionários que você conhece com corações de gratidão e
louvor.
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