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15 Semana
O Ano de Colher – O Rio na Rua
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: Este "Rio da Vida” está localizado em um lugar interessante ... no meio da rua principal. A rua
principal é a rua principal de varejo de uma aldeia, uma cidade ou uma pequena cidade em muitas partes do
mundo. Geralmente é um ponto focal para lojas e varejistas no distrito central de negócios e é mais
frequentemente usado em referência a varejo e socialização. O "Rio da Vida" flui do trono de Deus para o
coração da atividade social e comercial da cidade. A rua principal se torna um lugar de vida de Deus que
influencia todos os aspectos da sociedade. Naquele dia, essa influência da vida será perfeita e eterna. No entanto,
em nosso dia ainda há a oportunidade para nós, como crentes, para ser a fonte do " Rio da Vida" para o mundo
social e empresarial em que Deus nos colocou. Assim como na Nova Jerusalém, o rio corre no meio da vida
comercial e social, por isso é desejo de Deus que através de nós, a vida de Deus viria a influenciar a vida,
atividade comercial e social das nossas cidades. Como isso acontece? Isso acontece quando os crentes viver o
caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo como eles fazer compras no mercado como eles falam com os
vizinhos, como eles interagem com os membros da comunidade. Pedro escreve sobre o nosso "bom caráter" ser
uma influência ainda para aqueles que nós (I Pedro 3: 11-17) se opõem. Hoje é possível para nós para trazer o "
Rio da Vida " para o nosso mundo. Você está sendo um " Rio da Vida " nas principais ruas do seu mundo?
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 venha 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 que sejam agentes de transformação como eles
compartilham a verdade do poder de Deus para mudar vidas..

.
© Your Servant in Christ Ministries, 2015
PIB em Valentina – 2015

