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                        O Ano de Colher – Frutas Frescas Continuo 
 
 Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro,  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: Nós continuamos a olhar para o efeito do " Rio da Vida" que flui a partir do templo de Deus 
para a cidade. Em ambos os lados do rio são as árvores da vida. Este versículo nos diz que essas árvores 

produzem doze frutos, uma nova safra de cada mês. Frutas frescas contínua. Nossa experiência normal é que as 

árvores suportem seus frutos na estação própria. Há uma época para as maçãs, há uma estação para os pêssegos. 

No entanto, isso vai além do "normal". Esta não sem precedentes. Como resultado da transformação que está 
ocorrendo na nação ilha de Fiji, há árvores lá que estão produzindo frutos o ano todo. Esta é uma pequena 

amostra do que será o normal no novo céu e nova terra. Para nós, neste momento, é um lembrete de que a nossa 

vida  estar a produzir o "fruto da justiça" (Hebreus 12:11; Tiago 3:18). Thiago diz que o fruto da justiça semeia-
se na paz para aqueles que promovem a paz. Nossas vidas estão a ser portando os frutos contínua da justiça para 

ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Esta fruto é um produto do rio da vida que enche o nosso ser 

interior, e flui de nós para aqueles que nos rodeiam. O fruto do Espírito é: amor, alegria paz paciência, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e auto-controle "Estes são produzidos pelo Espírito Santo e fluxo de 

nós para ser uma bênção para o mundo em que o Senhor nos colocou. É a sua vida que ostenta o fruta fresco 

contínuo da justiça através da vida de Deus dentro de você? 

 
 

Dia 1: Peça ao Senhor para revelar-lhe se a sua vida está realmente produzindo o fruto contínuo da

   justiça.. 
 

Dia 2: Tire um tempo para louvar ao Senhor por Sua vida em você produza  o fruto da justiça através

   de você para os outros. 

 
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a ser mais consistente em dar frutos em e através de sua vida. 
 

Dia 4: Ore para que sua família seja a exemplo do fruto da justiça a outras famílias em torno de você. 
 

Dia 5: Ore para que sua igreja venha ser  pró-ativa no ensino de seus membros como produzir o fruto da
   justiça continuamente em suas vidas. 
  

Dia 6: Ore para que esta fruto contínuo seja uma parte da vida dos membros de outra igreja em sua 

cidade. 

Dia 7: Ore para que os missionários que você conhece seja a fonte desse fruto  fresco contínuo. 
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