Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
20ª Semana

Requisitos para procurar o seu rosto: Arrependimento Diante dos Outros
“Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.”

Tiago 5:16 (NVI)


Foco de Oração: O arrependimento sempre começa com Deus. Mas vivemos em um mundo de relacionamentos
com outras pessoas, e todos os relacionamentos são frágeis, as pessoas são falhas, há momentos de dor e pecado.
O arrependimento diante de Deus nem sempre é suficiente. Tiago nos lembra de que há momentos em que
precisamos confessar nossos pecados uns aos outros para que haja a verdadeira cura. Arrependimento para com
Deus é mais fácil para nós, porque Deus não é alguém que temos de enfrentar face a face de forma física. O
arrependimento diante de outras pessoas é muito mais difícil porque temos de lidar com questões de orgulho e
sentimentos de mágoa. O Salmo 133 é um lembrete para nós de que nossas relações com os outros ao nosso
redor são importantes para Deus. Tiago nos dá o mesmo entendimento. Deus nos cura para que tenhamos um
relacionamento aberto com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Na medida em que eu esconder o meu pecado, ou
recusar a confessá-lo para aqueles que eu tenha ofendido ou magoado, desta forma estou me fechando para as
bênçãos e cura de Deus, e eu não vou ser capaz de trilhar o caminha da busca pela sua face. Por mais difícil que
possa parecer-nos, arrepender-se e confessar diante um do outro, é uma parte essencial do caminho pela busca da
face de Deus. Somente pelo poder do Espírito Santo podemos morrer para si mesmo, e viver tais vidas de amor e
confissão uns com os outros, mas é necessário, a fim de buscar a Sua face.
Dia 1: Peça ao Senhor para dar-lhe um coração sensível ao Seu Espírito nesta área de arrependimento.
Peça-lhe para ensiná-lo a confessar e arrepender-se em seus relacionamentos com facilidade.
Dia 2: Examine o seu coração hoje e permita que o Senhor revele a você todos os relacionamentos
quebrados, qualquer um que você precisa ir, confessar e arrepender-se em suas ações ou atitudes.
Dia 3: Examine as Escrituras e veja exemplos de pessoas cujos corações demonstraram humildade e
arrependimento. Peça ao Senhor para ensiná-lo a partir de suas vidas.
Dia 4: Ore por um coração que seja livre de orgulho, de modo que você seja capaz de viver uma vida de
arrependimento e confissão rápida.
Dia 5: Ore por sua igreja para incentivar e facilitar a confissão e o arrependimento como um estilo de vida
entre seu povo.
Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade, para ensinem a confissão e o arrependimento como um estilo
de vida para seus membros, e em relação com outras igrejas também.
Dia 7: Ore por aqueles que servem no campo missionário para viverem uma vida de arrependimento e
confissão como um testemunho da graça de Deus.
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