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   Um convite condicional 

 

 
Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus 

caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 

 

2 Crônicas 07:14 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Tem sido dito muitas vezes que Deus é um cavalheiro, Ele nunca vai forçar seu caminho para 
nossas vidas. A imagem de Apocalipse 3:20 é de Cristo do lado de fora da porta batendo, à espera de uma 

resposta, não quebra a porta para entrar, o convite de Deus para buscar Sua face é um convite condicional. É 

condicionado à tomarmos a iniciativa de fazer a busca. Deus nos faz um convite divino, gracioso, e depois deixa 

a nossa escolha se vamos ou não responder ao seu convite. Ao longo da história, há aqueles que têm ignorado 
este convite e encontraram-se julgado e condenado por suas próprias escolhas. E a história está repleta com 

aqueles que humildemente responderam, e procuraram o rosto de Deus, até que quebraram suas próprias 

limitações e encontraram-se na margem do vasto oceano da graça do amor de Deus a sua disposição. E seus 
mundos foram alterados por causa de sua escolha. Hoje é um dia de convite... o que você vai escolher para pagar 

o preço para começar hoje a buscar a face de Deus? Se você fizer essa escolha por Ele, Ele promete que você vai 

encontrá-lo, e você, e seu mundo nunca mais serão o mesmo. 
 

 

Dia 1: Examine o seu coração hoje. Olhe profundamente dentro e pergunte a si mesmo se você está pronto 

para começar a buscar a face de Deus ... a partir de hoje. 
Dia 2: Peça ao Senhor que lhe mostre se há quaisquer reservas, se houver qualquer hesitação em seu 

coração para buscar a Sua face. 
Dia 3: Confesse aqueles momentos em que você escolheu não responder ao convite dele para você. 

Arrependa-se e voltar-se para Ele hoje. 

Dia 4: Passe algum tempo, hoje, com o Senhor, e responda-lhe pessoalmente o convite. 
Dia 5: Ore pela sua igreja, hoje, que as pessoas em sua igreja possam de bom grado responder ao convite 

de Deus para buscar a Sua face. 
Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade que o convite de Deus seria ouvido com clareza, e muitos 

comecem hoje para buscar a Sua face. 
Dia 7: Ore para que em todo o mundo, haja uma mudança enorme em direção a Deus em resposta ao Seu 

convite de buscar a Sua face. 
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