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 Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada; de 

modo que onde o rio fluir tudo viverá. 

 

 

                                                 Ezequiel 47:9 (NVI) 



 

Foco de Oração: Ezequiel descreve este rio que flui do trono de Deus. A profundidade desse rio se tornou mais 

e mais profundamente mais Ezequiel foi mais longe. Um anjo o levou de volta ao longo da margem do rio, e ele 

viu não apenas as árvores que cresceram, mas as águas estavam frescas e ele descreve que haverá enxames de 
seres vivos onde o rio corre. A vida vai florescer como ele é alimentado por este rio de água viva. Naquele dia 

futuro, isso será uma realidade na terra de Israel. Hoje, isso tem aplicação espiritual para nós, como crentes no 

Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que, dentre nós fluirão rios de água viva (João 7:38). Joao explica que este fala 
do Espírito Santo que habita em quem acredita. Este rio de água que flui de nós e que vivemos é também o que 

vai fazer florescer a vida. O Espírito de Deus é o autor da vida. No início, o Espírito de Deus pairava sobre as 

águas da terra escura e sem forma (Gênesis 1: 2). O Espírito de Deus traz vida nova para aqueles que depositam 

sua fé no Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus em nós pode semear as sementes da vida e esperança para as 
vidas das pessoas que entram em contato com. Muitas vezes estamos preocupados com a forma como os outros 

podem nos ajudar, mas o Espírito de Deus em nós o desejo de trazer a bênção e a vida para aqueles que Ele 

coloca em nossa vida. Quando estamos cheios do Espírito de Deus, e Ele está fluindo através de nossas vidas ... a 
vida vai florescer em torno de nós. Você acredita? 

 

 

Dia 1: Leia os versos de Joao, Genesis, e Ezequiel e medite sobre o Espírito como a fonte da vida 
  florescente. 

 

Dia 2: Adore o Senhor, hoje como a única e verdadeira fonte de vida abundante (João 10: 10) em você e
   outros. 

 

Dia 3: Peça ao Senhor para torná-lo uma fonte de vida abundante para aqueles que ele traz em sua vida. 
 

Dia 4: Ore para que sua família seja capaz de viver em  um lugar onde a vida floresce pelo poder do 

Espírito. 
 

Dia 5: Ore pela sua igreja para  que seja um lugar onde o rio da vida traga vida próspera para a sua 
comunidade. 
  

Dia 6: Ore para que as outras igrejas em sua cidade venha ser lugares onde a vida floresce pelo Espírito 
de Deus e flui através deles. 

Dia 7: Ore para que os missionários veja  vida florescente através do ministério do Espírito em seus 

campos missionários. 
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