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Ano de Colher
Guia de Oração
19 Semana
O Ano de Colher – A Cidade Celestial
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já não existia. Vi a
Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu
marido.

Apocalipse 21:1-2

Foco de Oração: Ezequiel descreveu uma cidade, e a água que vem do trono. Aqui em Apocalipse 21, João
descreve para nós uma cidade celestial. Os estudiosos diferem em saber se esta é uma cidade literal ou simbólica,
mas uma coisa é verdade, diz-nos que há vindo um dia em que Deus e os homens estarão juntos, nunca mais se
separarem. Quando Adão e Eva pecaram, veio uma grande separação entre Deus e o homem, e mesmo Deus e
Sua criação. Toda a criação foi contaminada e distanciado de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Para o
dia de hoje, diz Paulo, a própria criação geme com dores de parto até que esta separação é eternamente curados
(Romanos 8:22). A forma dessa palavra é usada por Paulo em 2 Coríntios 5: 2, quando ele diz que se cansam em
nossos corpos presentes e longo prazo para os nossos corpos celestes. A Nova Jerusalém e tudo o que ele inclui
será a consumação do plano que Deus começou mesmo antes da criação para curar esta separação causada pelo
pecado do homem. Agora, nesta temporada, só vemos pequenos vislumbres do que será a reconciliação final. A
salvação e a restauração dos pecadores, curas divinas, a transformação de bairros, cidades e nações que estão
ocorrendo hoje são uma antecipação do grande dia, quando o grande plano eterno de Deus será cumprida e a
Nova Jerusalém, a morada de Deus para sempre estar sobre a terra. Ele será o nosso Deus e nós seremos Seu
povo, para nunca mais se separarem para sempre.

Dia 1: Leia Apocalipse 21 e 22 e meditar sobre o que vai ser assim para sempre estar com Deus.
Dia 2: Louvado seja o Senhor hoje que seu plano eterno será cumprido porque Ele, que é fiel prometeu.
Dia 3: Ore pela cura da separação do pecado (salvação) para aqueles de sua família e seus amigos..
Dia 4: Ore para que o Espírito Santo venha ajudá-lo a manter uma perspectiva eterna sobre a forma
como
você vive sua vida.
Dia 5: Ore para que sua igreja venha ensinar seu povo a ter uma perspectiva eterna sobre a forma como
eles
vivem suas vidas.
Dia 6: Ore pelos cristãos em sua cidade para ter esta esperança como eles vivem como sal e luz em sua
cidade.
Dia 7: Ore para os missionários tenha o poder do Espírito Santo para proclamar a mensagem da
restauração com Deus através de Jesus

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

