Guia de Oração

Ano de Colher
Guia de Oração
43ª Semana
O Ano de Colher – O Fruto da Unção
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para
proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da
graça do Senhor”

Lucas 4:18-19 (NVI)

Foco de Oração: A inauguração do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo foi proclamada pelo cumprimento
da profecia de Isaías 61:1-2. O ministério do Senhor Jesus Cristo é um modelo funcional e exemplo do
ministério que Deus deu a cada crente. Assim como o Senhor Jesus Cristo como o homem precisava da unção e
capacitação do Espírito Santo sobre a sua vida, cada crente também precisa. E quando o Espírito Santo capacita a
vida do crente, acontecem certas características dessa capacitação. Nós olhamos o fruto do Espírito Santo na vida
do crente, mas aqui vemos que a ação inicial do Espírito Santo através da vida do crente é a proclamação da
“Boas Novas” para aqueles que são pobres, cativos e oprimidos. De início você pode pensar que isso é uma
unção especial que Jesus dá para pessoas “especiais”. No entanto, se você entender a natureza e o caráter de
Deus, e a do Espírito Santo, em breve você vai perceber que está no coração de Deus que cada pessoa que já
aceitou Jesus como Salvador e em quem o Espírito Santo habita, que eles sejam uma voz e um exemplo de
liberdade. A voz de liberdade a quem? Ao “pobre”. Jesus falou sobre os “pobres de espírito”. Aqueles que são
“cativos do pecado”, e aqueles que são “oprimidos pelas forças das trevas”. O Evangelho é a única resposta para
cada uma dessas necessidades, “os pobres, os cativos e os oprimidos”. O Espírito Santo é livre para usar sua vida
para proclamar esta boa notícia? É o desejo dele para você. Ele quer usar você para esta missão.
Dia 1: Tire um tempo para meditar hoje sobre estas palavras de boas notícias em Lucas 4:18-19.
Dia 2: Você tem a disposição do Espírito Santo para proclamar esta boa notícia para aqueles ao seu
redor?
Dia 3: Confesse ao Senhor qualquer forma que você tem negligenciado ou ignorado esta missão em
sua vida.
Dia 4: Quem são aqueles em torno de você que são “os pobres, os cativos, ou os oprimidos”? Ore por
eles.
Dia 5: Peça ao Senhor para acender uma nova paixão em sua igreja para ser uma igreja que proclame
esta Boa Nova.
Dia 6: Interceda hoje pelas outras igrejas em sua cidade para serem ungidas pelo Espírito Santo para
esta missão.
Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja para receberem uma nova unção do Espírito Santo
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