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O Ano de Colher – Regando da Árvore da Vida e Mais
Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, 2 no meio da
rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As
folhas da árvore servem para a cura das nações.

Apocalipse 22: 1- 2(NVI)

Foco de Oração: O rio de água da vida não era para a decoração. Não foi ornamentação simplesmente para a
beleza da cidade. O rio da água da vida foi regada a árvore da vida, que foi em cada lado do rio. Quando Adão e
Eva pecaram contra Deus, e ouviu as mentiras de Satanás, eles foram para sempre banido da árvore da vida. Por
causa do pecado, a humanidade nunca desde que teve acesso à árvore da vida. O resultado do pecado e
banimento da árvore da vida foi a morte, a dor, o sofrimento, a doença de todos os tipos. Estas são todas
resultado do pecado, não porque Deus está com raiva de nós e quer nos punir. Ele é santo e justo e não pode
permitir que o homem pecador possa participar da árvore da vida. Finalmente, na nova ordem de coisas que
encontramos em Apocalipse 22, a árvore da vida é mais uma vez uma fonte de vida e de cura para as nações. A
bênção e a vida que se pretendia no início é agora restaurado e se multiplicava. A maldição se foi, e a vida flui
do trono de Deus e do Cordeiro. De certa forma limitada, nós que temos a água da vida que flui através de nós
pode ser uma bênção para os outros e para as nações. Em seguida, será completa. Agora, ela é limitada a nossa
obediência e disposição para ser embarcações da água da vida. Como a água da vida flui livremente de nós, ele
também pode se tornar cura para famílias, bairros, cidades e nações. Tudo para a glória do nosso Deus clemente
e amoroso. A água de vida está fluindo através de você hoje?
Dia 1: Leia as Examine sua vida hoje. A sua vida é uma fonte de vida e de cura para os outros? Será que
eles dizem isso?.
Dia 2: Adore o Senhor hoje para a Sua promessa de que um dia a água da vida fluirá livremente e da
árvore da vida, mais uma vez traga a cura para as nações.
Dia 3: Peça ao Senhor para examinar o seu coração para qualquer pecado que impedi que voce seja
vaso hoje.
Dia 4: Ore para que sua família possa ser uma fonte de bênção através da água da vida em você.
Dia 5: Ore pela sua igreja para ser uma fonte de vida e de cura para as nações
Dia 6: Ore para que as igrejas em sua cidade possa ser essa mesma fonte de vida e de cura em sua
cidade.
Dia 7: Ore para que a bênção da água da vida e da árvore da vida flua através dos missionários na sua
igreja.
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