Guia de Oração

Ano de Colher
Guia de Oração
20 Semana
O Ano de Colher – Todas Coisas Novas
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem
já passou

Apocalipse 21:4

Foco de Oração: Foco de Oração: Ao orarmos este ano sobre o tema do Ano da Colheita ... aqui no livro de
Apocalipse lemos sobre a maior colheita que nunca vai acontecer. A colheita de todos aqueles que colocaram sua
fé no Senhor, e agora estão reunidos para estar com o Senhor para sempre e sempre. Esta colheita final é uma
colheita de mudança eterna. O último plano de resgate será finalizado, e Deus nos dá uma descrição do que aqui.
Ele, Deus, enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem mais choro. A finalização do plano
redentor de Deus vai mudar tudo. Ele diz que as primeiras coisas passarão. Hoje, até mesmo como crentes,
vivemos em um mundo cheio de dor, tristeza, morte, angústia e tristeza. Eles são como nós descreveria como
uma parte normal da vida. É parte do resultado do pecado. No Novo Céu e Nova Terra todas essas coisas serão
removidos para sempre. A palavra no grego significa literalmente eles vão embora. Filho de Deus, ser
incentivados! Paulo diz em Romanos 8:18 que ele as coisas que sofremos aqui neste mundo, não são mesmo
dignos de serem comparados com as glórias que estão à espera para nós. Hoje você está enfrentando tristeza ou
morte, ou lágrimas, ou decepções, ou tristeza? Vire seus olhos para a promessa de que Deus enxugará as
lágrimas e em Seu amor e misericórdia vai fazer tudo novo. Coloque sua fé em Sua promessa de que tudo isso
será aniquilado naquele dia glorioso.

Dia 1: Medite sobre estes versos, e como todas as coisas será feito novo e o velho passe longe.
Dia 2: Adore o Senhor hoje pois Ele enxugará sempre as lágrimas dos seus olhos nesse novo lugar.
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a focar a sua fé nas coisas novas que estão esperando por você
naquele dia glorioso...
Dia 4: Ore por aqueles que você sabe que ainda não têm essa esperança da eternidade com o nosso Deus
amoroso.
Dia 5: Ore para que sua igreja vai apontar as pessoas para esta esperança futura e alcançar aqueles que
precisam deste esperança.
Dia 6: Ore pelos cristãos em sua cidade para ter esta perspectiva eterna em suas vidas como eles vivem
aqui nesta terra.
Dia 7: Ore por missionários a ser encorajados que os seus trabalhos não serão em vão como eles vêem o
fruto de sua semeadura no mesmo dia da colheita.
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