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13ª Semana 

                 O Ano de Semear - Honra - No Casamento Ceia 

 

Regozijemo-nos! Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória! Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, 

e a sua noiva já se aprontou. 

Apocalipse 19:7 (NVI) 






Foco de Oração: Encerramos esta seção em honra a o grande esperança da Igreja, a Ceia das Bodas do 

Cordeiro. Esse tempo em que a Igreja, a Noiva de Cristo está finalmente unida com seu Esposo. Durante todo o 

tempo da Igreja, a grande expectativa é de que o tempo em que a noiva vai finalmente se unir com seu Noivo, 
para nunca mais se separar para sempre. Este versículo descreve o coração da Noiva de Cristo... " vamos ser feliz 

e se alegrar,  e vamos dar honra a ele. " Honra começa e termina com Jesus. Quando a Igreja está reunida na 

Ceia das Bodas do Cordeiro , as nossas preocupações não será para como os outros nos tratados ou que fez o que 

foi que nós não gostamos . Nosso sentimento será o de júbilo e dando honra a quem nos redimiu e nos fez sentar-
se com ele em sua mesa de festa de casamento. Por toda a eternidade vamos honrá-Lo, para nos redimir, e Ele 

nos honrará , dando-nos um lugar na grande festa do casamento que. São seus olhos naquele dia? Você está 

vivendo na gloriosa esperança de que um dia você se junte os santos para se reunir com o nosso Noivo e 
Salvador? Como seria a sua vida  hoje se  começasse a mudar vivendo a sua vida à luz do dia glorioso? O que 

mudaria se você soubesse que todos os cuidados deste mundo vai derreter na luz da presença gloriosa de nosso 

Santo Esposo? Examine sua vida hoje. Você está pronto, se ele fosse chamar-nos hoje? Você está carregando 

fardos que o impedem de olhar para esse dia? Comece hoje a viver a sua vida à luz desta verdade grande e 
glorioso da Escritura ... nós estaremos contentes e se alegrar e dar honra na Ceia das Bodas do Cordeiro. 
  

 

Dia 1: Procure em seu coração hoje. Você está realmente vivendo à luz da Ceia das Bodas do Cordeiro? 
Dia 2: Peça ao Senhor para perdoá-lo de maneiras que você perdeu de vista esta gloriosa esperança. 

Dia 3: Implorar ao Espírito de Deus para transformar o seu coração para que você começar agora a viver 

uma vida de alegria e regozijo e honrá-Lo. 

Dia 4: Ore para que sua família iria aprender a alegria desta esperança que nos está proposta. Ensine 
seus filhos esta gloriosa verdade. 

Dia 5: Ore pelos seus líderes da igreja para ensinar esta verdade como o Senhor leva a dar esperança aos 

santos. 
Dia 6: Ore pelas outras igrejas em sua cidade para ser revivido a esta gloriosa esperança do Casamento 

Ceia. 
Dia 7: Ore para que seus missionários ensinar isso tão bem e encontrar coragem para continuar os seus 

ministérios, à luz desta verdade. 
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