Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
41ª Semana

A Recompensa da Busca: A Força do Senhor
“Pois os olhos do SENHOR estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o
coração”
2 Crônicas 16:9 (NVI)


Foco de Oração: Que declaração surpreendente é esta! O Senhor nos diz aqui que Ele está buscando em terra, a
fim de encontrar as pessoas cujos corações estão totalmente comprometidos com ele. Aqueles que tem a
determinação de buscar a Sua face, a qualquer custo, porque o desejam acima de todas as outras coisas nesta
vida. E por que Deus está buscando esses tipos de pessoas? Este versículo diz: “a fim de fortalecer... eles”.
Outras traduções usam termos como “para mostrarem-se fortes em seu nome”. Para quem vai buscar a face de
Deus, e perseguí-lo com todo o coração, como já descrito, Deus será forte e irá fortalecê-los. Uma das vantagens
de buscar a face de Deus é que Sua presença nos dará a força que precisamos para viver para Ele. Além disso,
associado a estas palavras, é a promessa de que Deus vai deixar Seu poder disponível para nós, para os desafios
desta vida. Ele fará Seu poder sobrenatural trabalhar tanto dentro de nós, e externamente para nos trazer a
vitória. Deus está sobre toda a terra à procura de pessoas que busquem a Sua face e determinem em seus
corações o compromisso com a busca da Face do Senhor, não importa a que custo. Você é um daqueles que Ele
está procurando?

Dia 1: Passe um tempo hoje buscando em seu coração novamente, se teu coração está voltado para buscar
verdadeiramente a sua face.
Dia 2: Tragar para o Senhor, hoje, as áreas de sua vida onde você precisa de Sua força. Lembre-se Ele está
pronto para te ajudar.
Dia 3: Peça perdão por todas as maneiras que você duvidou de sua vontade em fortalecê-lo em suas
batalhas.
Dia 4: Ore por seus familiares, hoje, para que busquem a face de Deus dessa maneira.
Dia 5: Hoje, ore pelas famílias de sua igreja, e peça ao Senhor para ajudá-los a continuar buscando a face
de Deus.
Dia 6: Levante outros crentes em sua cidade hoje. Peça ao Senhor que Ele encontre muitos candidatos que
tem buscado a face de Deus, na forma como temos estudado.
Dia 7: Ore pelos missionários em sua igreja hoje, que Deus possa mostrar-se com seu Nome em todo o
trabalho de Seu Reino.
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