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O Ano de Colher – Curando as Nações
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: Uma vez que o pecado de Adão e Eva no Jardim, as nações do mundo têm sido em tumulto e
longe de ser o que é a intenção de Deus. Esta passagem do Apocalipse e da descrição da água que flui do trono
em Ezequiel 47: 1-12 nos dizem que esta água da vida molha a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das
nações. A autoridade de Deus é a fonte de toda a cura, seja individual ou nacional. Estas passagens descrevem
um dia que vem, quando todas as nações do mundo será abençoado e curado através do poder da árvore da vida.
Embora isto é para um tempo futuro, existe um grau de verdade que esta pode ser aplicada ao mundo de hoje.
Através das vidas dos crentes que estão completamente rendido ao poder de Deus e que têm a água da vida que
flui através deles, a transformação das nações está acontecendo, mesmo em nossos dias. Embora não seja a cura
completa, que terá lugar naquele dia futuro, um grau de cicatrização está acontecendo através da vida que flui
dos crentes. Unidas hoje, como Uganda, Fiji e outros estão experimentando transformação da sociedade através
do poder da vida de Deus. Como cristãos devemos ser sal e luz, influenciadores no nosso mundo. Sim, vamos
olhar para a frente e orar para esse dia quando o Rei Jesus terá seu trono na terra, e trazer a cura para as nações,
mas vamos hoje, vamos ter a visão para crer em Deus para a transformação de nossas cidades, e nossa nações.

Dia 1: Adore o Senhor, hoje, pela vinda do tempo em que as nações serão curados pela árvore da vida.
Dia 2: Louvado seja o Senhor para os caminhos que Ele está trazendo transformação para as nações
através da vida dos crentes.
Dia 3: Peça ao Senhor para dar-lhe uma visão para a transformação da sua cidade e seu país.
Dia 4: Ore para que Deus venha usá-lo como um agente de transformação como você leva a vida de
Deus para o seu mundo.
Dia 5: Ore pela sua igreja a ter uma visão para a transformação da sua cidade e nação.
Dia 6: Ore para que as igrejas em sua cidade possa trabalhar e orar juntos para a transformação da sua
cidade.
Dia 7: Ore por missionários de todo o mundo para sejam agentes de transformação como eles
compartilham a verdade do poder de Deus para mudar vidas..
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