Guia de Oração

Ano de Colher
Guia de Oração
21 Semana
O Ano de Colher – Todas Coisas Novas
A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua
candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória.

Apocalipse 21:23 - 24

Foco de Oração: Neste novo céu e nova terra, Deus fez todas as coisas novas (vs. 5). Parte do que é novo neste
novo céu e nova terra é que a glória de Deus ilumina não só a cidade, mas as nações ... eles caminharão à sua
luz. É este iluminação literal ou simbólica? É possível que ele é tanto literal e simbólico. Os profetas, como
Ezequiel descrever a glória do Senhor, como luz, e lemos em Apocalipse 4 e 5 que o trono de Deus é cheio de
luz. Em nosso mundo, a glória de Deus foi quase totalmente extintas por causa do pecado que enche a terra.
Naquele dia, todo o pecado terá desaparecido e toda a glória de Deus se manifestará em toda a terra. Nossa
compreensão humana dessas coisas é tão limitado, temos dificuldade em entender como isso pode ser. Isto é
porque estamos acostumados à falta de glória em nosso mundo, e tem um pequeno entendimento sobre as glórias
de nosso Deus. Mas isso também pode ser simbólico do tirando da escuridão do pecado, e da liberdade no novo
céu e nova terra de todas as maneiras que o pecado escurece a mente, o coração, a imaginação, a criatividade e a
todas as partes da existência humana. Nesse dia todos os obstáculos serão removidos e a luz da glória de Deus
vai iluminar todas as áreas da existência humana, a idéia de que as nações caminharão à sua luz. Em qualquer
caso, os novos céus e a nova terra será preenchida com a liberdade e a perfeição da glória de Deus para que
todos possam experimentar .

Dia 1: Peça ao Senhor para ajudá-lo a viver na expectativa de que os dias vivendo na luz da glória de
Deus.
Dia 2: Louvai ao Senhor, hoje, que a Sua glória ilumina todas as coisas, e ao Cordeiro, Jesus é a luz.
Dia 3: Ore para que você saiba, em parte, a luz da glória de Deus em sua vida. Procure-o a conhecer a
Sua glória.
Dia 4: Ore por aqueles que ainda vivem na escuridão, sem a esperança de viver na cidade cheio da glória
de Deus.
Dia 5: Ore pela sua igreja para ser um lugar onde a luz da glória de Deus se manifeste na vida dos seus
membros.
Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade a fome para a glória do Senhor em suas vidas e igrejas.
Dia 7: Ore por missionários para ganhar muitas almas que farão parte dos redimidos nos novos céus e
nova terra.
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