
Guia de Oração 

PIB em Valentina – 2013 

Buscar a Face de Deus 
 

Guia de Oração 

 

 
42ª Semana 

 

A recompensa da Busca: A Bondade do Senhor 
 

“O SENHOR é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam” 

Lamentações de Jeremias 3:25 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Deus é bom por sua própria natureza. Tudo o que Ele faz é bom, mas aqui o autor das 

Escrituras nos dá uma promessa que podemos contar em nossas vidas. E, embora Deus seja bom em todas as 

circunstâncias e, em todos os tempos, há uma bondade especial de Deus, que é vivida por aqueles que o buscam. 

Se basea no fato de que aqueles que têm buscado a sua face, cheguem a um nível mais profundo de intimidade 

com Ele, o que lhes permite conhecer e bondade de Deus apropriada em um nível mais profundo do que outros 

que ficam a uma distância de Deus. É a diferença entre ver um delicioso pedaço de bolo de chocolate na vitrine 

de padaria, e saborear cada pedaço desse delicioso bolo. Vocêr precisa entrar na padaria e pagar o preço de ter 

um pedaço, e provar o que é a Sua bondade. A bondade de Deus é a soma de todos os seus atributos. Quando 

Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor disse que iria revelar a Sua bondade (Êxodo 33:19). O seu 

cuidado, o sua provisão, a sua gentileza e o seu amor, são apenas partes de sua bondade. Procure a Sua face, e 

você vai conhecer a Sua bondade de uma forma profunda e intensa. Ele nos convida, para “provar e ver que 

Senhor é bom” (Salmo 34:8). Você está procurando a face de Deus, e desfrutando de Sua bondade suprema? 
 

 

Dia 1: Tire um tempo hoje para listar as muitas maneiras que Deus tem sido bom para você em sua vida. 
Dia 2: Dê ao Senhor aquelas áreas onde você se esforça, e peça-Lhe para manifestar a Sua bondade nessas 

áreas. 

Dia 3: Peça perdão por todas as maneiras que você não tenha sido grato por Sua bondade em seu viver. 
Dia 4: Ore para que sua família busque a Deus, e que ao buscá-lo experimentem da Sua bondade. 
Dia 5: Ore para que sua igreja seja preenchida com pessoas que estão experimentando e reconhecendo a 

bondade de Deus em suas vidas. 

Dia 6: Ore para que a bondade de Deus para seja experimentada em igrejas por toda sua cidade. Ore pelas 

igrejas pelo nome. 

Dia 7: Ore para que a bondade de Deus seja derramada sobre aqueles que estão trabalhando nos campos 

missionários do mundo. 
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