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                                   Obstáculos para buscar a Sua face: Falta de Fome 

 
Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, 

numa terra seca, exausta e sem água. 

 

 

                                                                            Salmos 63:1 
 

 

 
Foco de Oração: A analogia é clara. Ela pode não servir para aqueles que não vivem em um clima árido do 

deserto, mas se você fosse ao deserto, onde não há água, a sua maior necessidade seria encontrar água. Porque 

você sabe que sem água não pode sobreviver. Davi usa essa analogia para descrever o seu desejo de Deus ... uma 

sede que deve ser saciada. Sede e saudade não são termos que geralmente usam quando falamos de nossa busca 
pela face de Deus. Por quê? Porque não estamos com fome o suficiente, não temos sede o suficiente. Este tipo de 

fome leva a um desespero para encontrar Deus a qualquer custo. É a disposição de pagar qualquer preço para 

matar a fome. Em nossas vidas normais, o desejo de buscar a face de Deus tem que se encaixar no meio das 
muitas outras fomes de nossa vida ... a fome de alimento físico, a fome de conforto, a fome de bens materiais, a 

fome de companhia humana. Mas para quem realmente deseja ver a face de Deus, a fome de ver a face de Deus 

será maio do que qualquer outra. Como é a sua fome? Com é a minha fome? Será que estamos mais com fome 
da face de Deus que qualquer outra coisa em nossas vidas? A questão precisa ser respondida. 

 

 

Dia 1: Passe algum tempo hoje pedindo a Deus para lhe mostrar as coisas que você tem tido mais fome do 
que ele. Gaste tempo suficiente para ele falar claramente ao seu coração. 

Dia 2: Na oração, peça ao Senhor para ajudá-lo a avaliar o seu nível de fome dele. Ele conhece seu 

coração melhor do que você. Ele vai dizer-lhe graciosamente. 
Dia 3: Confesse ao Senhor a sua falta de fome de buscar a Sua face. 

Dia 4: Peça ao Senhor para aumentar o seu nível de fome para buscar a Sua face. Prepare seu coração para 

a Sua resposta. 
Dia 5: Hoje, peça ao Senhor para aumentar o nível de fome por Ele em sua igreja. 
Dia 6: Ore pelas outras igrejas de sua cidade para aumentar a fome de buscar a face de Deus. 
Dia 7: Hoje, ore por aqueles no campo missionário para que a fome de buscar a face de Deus aumente. 

Ore por missionários de sua igreja. 
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