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                                   O Ano de Colher – Água da Vida 
 
 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: 17(NVI) 



 

Foco de Oração: A água da vida é um termo usado somente aqui no Apocalipse capítulos 21 e 22. Mas o termo 

"água viva" é um termo que é usado por Jeremias, em Jeremias 02:13 e 17:13, onde o Senhor descreve Si mesmo 
como a fonte da água viva. Esta água viva ou água da vida é uma descrição da própria vida de Deus para o Seu 

povo. Jeremias descreve como as pessoas  haviam abandonado  a fonte de água viva. Deus chama que  foi uma 

"coisa má" que o povo tinha feito. Eles se afastaram do Senhor para outras coisas. Em Apocalipse 22:17, Jesus 
oferece essa água da vida para qualquer pessoa que deseja e eles podem beber livremente desta água. O próprio 

Senhor é a nossa água da vida. Quando receber a obra consumada de Cristo na cruz por nossos pecados e 

arrepender-se e voltar-se para Ele, Ele diz que nós não só recebe a Sua vida, mas que a vida de Deus fluirá a 

partir de nossas próprias vidas para os outros. Assim como a água é essencial para a nossa vida e sobrevivência, 
assim é a vida de Deus essencial para nós que cremos. Para nós, para ser produtivo, e vitorioso neste mundo, 

devemos constantemente ser preenchido com a vida de Deus, e permitindo que a vida de Deus venha fluir para 

fora de nós para aqueles que, como a mulher no poço em João 4, que precisam deste vida dando água. O que é 
uma verdade surpreendente, que o próprio Deus nos oferece a sua vida para viver dentro de nós. Que graça e 

misericórdia são uma parte desta oferta de água da vida do nosso Deus amoroso e santo. 

 
Dia 1: Leia as passagens de Jeremias e Apocalipse, e meditar sobre o que esses versículos estão dizendo. 
 

Dia 2: Tire um tempo hoje para agradecer ao Senhor por essa  água da vida, a água viva para sua vida. 

 
Dia 3: Peça ao Senhor para ensiná-lo a viver em sua vida, e permitir que a vida fluir de você para os

  outros. 
 

Dia 4: Ore para que o rio de água viva fluirão através de sua família. Que a vida de Deus seria sua vida e

   alegria hoje. 
 

Dia 5: Ore para que sua igreja estaria cheio de água viva, a vida de Deus em todas as suas atividades.
  

Dia 6: Ore para que a água viva venha  unir as igrejas em sua cidade a fluir em conjunto para chegar a 

muitos com sua vida. 
 

Dia 7: Ore para que os missionários da sua igreja possa ter esta água viva da vida de Deus para capacitar 
e incentivá-los. 
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