Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
18ª Semana

Requisitos para procurar o seu rosto: A Humildade diante dos Outros
Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”

1 Pedro 5:5 (NVI)


Foco de Oração: A humildade não é apenas refletida em nosso relacionamento com o Senhor, mas também
deve ser uma parte de como nos relacionamos uns com os outros como crentes. E no caso de você pensar que
você pode ser a exceção, Pedro declara enfaticamente: “tudo o que você...”. Curiosamente, a próxima frase se
refere novamente ao nosso tema de buscar a face de Deus. Se quisermos buscar sinceramente a face de Deus,
então devemos viver uma vida de humildade perante o outro. Isto é o que atrai a favor, e a presença de Deus,
como flores doces atrai abelhas. Mais uma vez, a humildade em relação aos outros não significa rebaixar a nós
mesmos, ou nos tornar inferior às outras pessoas. Pelo contrário, esta humildade vem de uma boa compreensão
de quem somos em relação a Deus, e para as outras pessoas. Alguns têm dificuldade com a idéia de servir aos
outros em humildade. Mas se realmente andar na verdade de quem nós somos como os filhos de Deus, não
precisamos temer servir aos outros. Este, afinal, era a característica do nosso Salvador. Servir um ao outro em
humildade é fruto de uma verdadeira compreensão bíblica e confiança em quem Deus nos criou para ser.
Somente quando vivermos uma vida de humildade, servindo a outros como nosso Salvador serviu, vamos
entender melhor o coração de Deus, e atrair a presença da face de Deus que buscamos..

Dia 1: Esta semana, peça ao Senhor para lhe mostrar todas as ações ou atitudes em seu estilo de vida que
não refletem que o coração do servo humilde para com os outros.
Dia 2: Peça ao Senhor para começar a revelar a você a partir das Escrituras, de quem você é em Cristo, e
pedir-lhe para ensiná-lo a viver essas verdades.
Dia 3: Ore hoje pedindo graça para começar a viver uma vida que se caracteriza por serviço humilde aos
outros, a partir de sua família, sua igreja, no seu trabalho, na escola e na vizinhança.
Dia 4: Procure em seu coração hoje por sinais de orgulho, ou resistência a essa idéia de serviço humilde.
Peça ao Senhor para mudar seu coração e mente.
Dia 5: Ore por sua igreja para que ela seja transformada por esta verdade de humilde serviço ao outro.
Dia 6: Ore por outros cristãos em sua cidade para aprenderen a viver uma vida de humilde e serviço, que
será uma testemunha para os incrédulos.
Dia 7: Ore por aqueles sobre os campos missionários do mundo, que seu humilde serviço leve muitos a fé
no Salvador.
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