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O Ano de Colher – A Vida 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, 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: Vimos que o Trono de Deus é a fonte dessa água da vida, e que esta água é a fonte da vida e
da bênção. Mas vamos olhar esta semana no fato de que a água e esta vida flui do trono. O trono é um símbolo
de autoridade. Ele representa o poder e autoridade do Rei. Aqui está o governo e autoridade de Deus e do
Cordeiro, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A água da vida flui a partir do lugar onde o Senhor está
entronizado como rei. Em nossas vidas, se Jesus não está no trono de nossas vidas, o rio da vida que dá a água
não pode fluir livremente de nós para ser uma bênção para outros. Não se pode dar a vida que se pretende
transmitir para nós e para o mundo. Nós não podemos ter pecado em nossas vidas e esperamos ter a água do
fluxo de vida de nós.Tiago fala disso em Tiago 3:11, quando ele diz: Será que uma fonte de bolha de água com
água doce e água amarga? A água da vida flui do coração, da vida em que Jesus é entronizado como o Rei da sua
vida. Ele é para ser o rei sobre todas as áreas da sua vida. Quando o Rei Jesus governa em nossas vidas, então a
água da vida flui livremente. É um resultado da vida de Deus, pelo Espírito Santo que vive e que flui através de
nossas vidas. Quando Jesus é Rei, em nossas vidas, o seu reino torna-se uma bênção para os outros, e a água da
vida traz a cura e bênção para aqueles que nos rodeiam. Hoje é Jesus Rei sobre sua vida? Você permitiu que Ele
dominará todas as áreas da sua vida?

Dia 1: Peça ao Senhor, hoje para te mostrar áreas de sua vida, onde Ele não está no trono, de sua vida.
Dia 2: Louvai ao Senhor, hoje, que Ele deseja ser o rei no trono de sua vida. Louvai-o como o seu rei..
Dia 3: Hoje, propositadamente coloque o Senhor Jesus Cristo como Rei sobre todas as áreas da sua vida.
Confesse cada pecado que o impederia de se sentar no trono de sua vida.
Dia 4: Orem juntos que o Senhor Jesus seja o Rei sobre sua família.
Dia 5: Ore para que Jesus seja o rei no trono de sua igreja.
Dia 6: Ore para que outras igrejas em sua cidade venham colocar Jesus no trono da vida de sua igreja.
Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja não perder de vista essa verdade importante em suas vidas.
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