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O Ano de Colher – Ore para os Trabalhadores
E lhes disse: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande
trabalhadores para a sua colheita.

Lucas 10:2 (NVI)

Foco de Oração: Quando nós levantamos nossos olhos para ver a colheita, que muito em breve perceberamos a
verdade das palavras de Jesus aqui em Lucas 10; "A colheita é grande." Deus está trabalhando ao nosso redor.
Deus está sempre no trabalho, e nos convida para acompanhá-lo no que Ele está fazendo. Quando percebemos
esta importante verdade, então temos de ouvir e obedecer a segunda parte do que Jesus está dizendo aqui. Porque
Deus é continuamente a trabalhar em torno de nós, há sempre uma colheita potencial, mas a única coisa que está
faltando não é o poder de Deus, ou a colheita potencial, a única coisa que está faltando são os trabalhadores para
recolher a colheita. Trabalhadores de ir para os campos e recolher os frutos que Deus está preparando. Jesus nos
ensina que a resposta à necessidade dos trabalhadores é a oração. Nossa reação inicial para a necessidade de
trabalhadores do campo de colheita, seria para planejar uma campanha de recrutamento de recrutar os
trabalhadores necessários. Ou para realizar uma conferência de dar a conhecer as necessidades. Mas Jesus diz
que a primeira resposta no Reino de Deus é a oração. "Ore ao Senhor, que está no comando da colheita" O
trabalho de recrutamento de trabalhadores, Jesus diz, é o trabalho do Pai. Ele é o único que deve colocar a
chamada de Deus nos corações daqueles que Ele escolhe. Não entendemos essa verdade importante? Peça ao Pai
para chamar os Seus trabalhadores. Tumulto nas portas do céu pedindo a Deus para chamar seus trabalhadores.
Um exército chamados por Deus ceifeiros é a necessidade desta hora. Vocês são chamados a desempenhar o seu
papel, orando a Deus para chamá-los para o trabalho. Você está fazendo a sua parte?

Dia 1: Louvado seja o Senhor que Ele está sempre trabalhando em torno de você a preparar a colheita.
Dia 2: Adore o Senhor, que Ele é o único que está no comando da colheita.
Dia 3: Peça ao Senhor para ensiná-lo a orar para que os trabalhadores vão para o campo da colheita.
Dia 4: Peça ao Senhor para mostrar-lhe o que significa para o seu bairro, sua cidade, seu local de
trabalho que a colheita é grande. Quem são os trabalhadores?
Dia 5: Ore para que Deus venha chamar os trabalhadores para o campo de colheita de sua igreja. Peça ao
Senhor se Ele está chamando você.
Dia 6: Ore para que o Senhor chame trabalhadores de outras igrejas em sua cidade para se juntar com a
sua igreja na colheita.
Dia 7: Ore por missionários que foram chamados, e obedeceram. Ore para que o Senhor venha reforçar
essa chamada em suas vidas.
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