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Ano de Colher
Guia de Oração
10 Semana
O Ano de Colher – Água do Trono
Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro,

Apocalipse 22: 1 (NVI)

Foco de Oração: O apóstolo João escreve sobre a revelação dada a ele dos novos céus e da nova terra, e a Nova
Jerusalém que desce do céu (Apocalipse 21). Como ele é mostrado a Nova Jerusalém, ele vê no meio desta
cidade eterna é o trono de Deus e do Cordeiro. Este trono é a fonte de luz, e a fonte de um rio que é descrito
como o rio da vida. Em um país quente e seco, como a Palestina, a água foi extremamente importante. Os
benefícios refrescantes e vivificante de água fez dela um símbolo bíblico imagine renovação espiritual e a vida
eterna que Deus dá àqueles que confiam nEle. A fonte desta água da vida é o trono de Deus e do Cordeiro. Sua
própria vida flui para fora do trono para trazer vida à árvore da vida, e as folhas da árvore da vida são para a cura
das nações. A vida, refresco, cura, todo o fluxo do trono de Deus. Em João capítulo 4, Jesus disse à mulher
samaritana que aqueles que bebem desta água nunca mais teria sede. Isso significa que, esta água da vida seria
suficiente para cada necessidade (cura). Este é o cumprimento da redenção do que foi perdido na criação original
quando saía um rio do Éden para regar o jardim (Gn 2: 10-12). É o rio falado no Salmo 46: 4 que faz com que
alegram a cidade de Deus. Esta água da vida, Jesus disse, está disponível para nós hoje a fluir a partir de nossas
vidas. Será que a água da vida, o fluxo desse rio através de sua vida hoje?

Dia 1: Adore o Senhor, para a água da vida que é sentimental dado a todos os que crêem.
Dia 2: Leia outros versos que falam desta água da vida. Ouça o que Deus quer lhe dizer.
Dia 3: Peça ao Senhor para enchê-lo hoje com esta água da vida, que se pode fluir de você para os
outros.
Dia 4: Ore hoje para aqueles que voce possa vim a em encontrar que eles possam ser tocado pelo rio da
vida que flui de sua vida como você interage com eles.
Dia 5: Ore por este rio da vida a fluir através da vida e do ensino de sua igreja, são as pessoas e pastores.
Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade para serem preenchidos com este rio de água viva.
Dia 7: Ore para que os missionários de todo o mundo possa ter esse rio de fluxo da vida deles.
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