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                                   O Ano de Colher – Olhando Ansiosamente para a Colheita 
 

Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa 

colheita e como espera com paciência até virem  as chuvas do outono e da primavera.  Sejam também pacientes e 

fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 
 

                                                Tiago 5:7 (NVI) 



 

Foco de Oração: Alguma vez você já viveu em uma fazenda, ou esteve em uma comunidade agrícola? Há 
determinadas épocas do ano na vida de um agricultor. Após o cultivo do solo na primavera, e a semeadura da 

semente, há uma estação de paciência enquanto aguardam a próxima época de colheita. Como o tempo de 

abordagens de colheita, há uma atmosfera de antecipação que invade toda a comunidade. Uma expectativa de 

que em breve o tempo para a colheita virá. Há uma expectativa do que vai ser a recompensa de seus trabalhos 
durante esta temporada. As Escrituras são preenchidas com as exortações para que nós ansiosamente para assistir 

a colheita precioso que virá como resultado da promessa fiel de Deus e nosso trabalho diligente. Há aqueles que 

acreditam que estamos entrando em uma época em que veremos a maior colheita para o Reino e toda a história. 
Quando nos aproximamos do fim dos tempos, o Senhor vai trazer uma colheita que não tem precedentes. Esta 

antecipação deve preencher nossas comunidades cristãs, deve encher nossas igrejas, deve encher nossos corações 

como nós olhamos para a colheita valiosa para amadurecer. Assim como o agricultor é paciente na espera com 
antecipação, para que o Senhor chama-nos a ser paciente, e olhar ansiosamente para a colheita que está por vir. 

A palavra no grego é olhar com expectativa, a esperar algo totalmente. Vamos continuar a ser paciente, pois 

vivemos um estilo de vida de semeadura, e um estilo de vida de antecipação da bênção da colheita de Deus. 

 
Dia 1: Louvado seja o Senhor que Ele nos dá a capacidade de antecipar uma colheita abundante. 
 

Dia 2: Dê graças às promessas de Deus da colheita, porque Ele é fiel à sua Palavra. 
  

Dia 3: Peça ao Senhor para ensiná-lo a antecipar pacientemente a colheita das sementes que você 

   semeou. 
 

Dia 4: Ore por um espírito de antecipação a crescer no coração dos crentes como eles olham para a

   colheita. 
 

Dia 5: Ore pela sua igreja para ser um lugar onde os membros estão antecipando vendo a colheita do

   Senhor. 
  

Dia 6: Ore para que as outras igrejas em sua cidade para não estar cansado ou desanimado no tempo de 
espera para ver a colheita. 

 

Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja para ser preenchido com antecipação da próxima colheita. 
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