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7 Semana
O Ano de Colher – Levantai os Vossos Olhos
Disse Jesus: “A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: ‘Daqui a
quatro meses haverá a colheita’? Eu lhes digo: Abram os olhos e vejam os campos! Eles estão maduros para a colheita.

João 4:34-35 (NVI)

Foco de Oração: Como vimos, há uma estação para a colheita e o Senhor nos ordena a não desanimar enquanto
esperamos, mas existe um outro lado desta lição da colheita. Aqui em João 4, Jesus ensina os discípulos e a nós
uma lição importante. "Abra seus olhos para a colheita que é em torno de você!" Na conclusão da sua conversa
com a mulher samaritana, ela volta para a aldeia e diz a todos sobre Jesus. Eles vêm de fluindo a partir da aldeia
para ver este profeta de Deus. Ao mesmo tempo, os discípulos tinham ido comprar pão para comer. Eles haviam
sido focada nas necessidades e as necessidades deste mundo, fornecendo o jantar para o grupo. A
responsabilidade bom e direito. No entanto Jesus quer que eles acordasse e vice as coisas de um ponto de vista
Unido. A partir desta perspectiva, não havia necessidade de esperar quatro meses entre plantio e colheita. Ele
plantou a semente da vida eterna no coração desta mulher, e a colheita foi imediata! Eles foram ter com ele
naquele momento. Jesus queria que seus discípulos tiverssem olhos para ver no reino espiritual que a colheita já
estava maduro e pronto. Eles precisavam apenas para vê-lo. A lição para nós é ter cuidado para que não estamos
tão focados nas necessidades deste mundo que os nossos olhos estão fechados para a colheita que Deus pode ter
bem em frente de nós. É o desafio de viver em dois mundos. O mundo da física e do mundo do Reino de Deus.
Que os nossos olhos estejam abertos para a safra que está pronto a nossa frente.
Dia 1: Louvado seja o Senhor que há sempre uma colheita que está pronto para ser recolhido se verá.
Dia 2: Ore por aqueles que estão prontos para ouvir, como a Samaritana. Ore por alguém para falar-lhes
a Palavra viva.
Dia 3: Peça ao Senhor para abrir os olhos para a colheita que pode ser direito na frente de você.
Dia 4: Peça ao Senhor para ajudá-lo a não ser muito focado nas coisas deste mundo, que você perca a
colheita.
Dia 5: Ore para que sua igreja vai ensinar e praticar essa verdade importante fora e em quatro paredes.
Dia 6: Ore para que outras igrejas em sua cidade vai levantar os olhos para ver a colheita que está
pronto.
Dia 7: Ore por missionários que estar ciente de que a colheita esta madura para a colheita em sua área de
serviço.
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