Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
44ª Semana

A recompensa da Busca: Compreender
Os homens maus não entendem a justiça, e os que buscam o SENHOR a entendem plenamente.
Provérbios 28:5 (NVI)


Foco de Oração: Você já teve a necessidade de entendimento? Compreensão de uma situação de vida difícil. A
necessidade de direção em sua vida, em seus relacionamentos? Aqui em Provérbios 28:5, o Senhor diz que
aqueles que o seguem (buscam a face) do Senhor terão compreensão completa. A palavra que é usada tem a idéia
de discernimento, percepção, compreensão de uma situação. Os efeitos do pecado são para tirar a nossa
capacidade de perceber corretamente e compreender com discernimento. E quando nos aproximamos do Senhor,
o Senhor aguça estas habilidades. É na relação com Ele, nosso criador que essas faculdades são afiadas. Como
falamos sobre a “recompensa de buscar”, é no contexto dessa relação mais próxima com o nosso Salvador e
Criador que esse tipo de entendimento e discernimento é encontrado. Quanto mais nos atrair para Ele, mais
facilmente seremos capazes de discernir o caminho certo, e tomar decisões corretas. Nós seremos capazes de
discernir a verdade da mentira. Estes são dias maus em que vivemos, e nós precisamos mais do que nunca
termos compreensão e discernimento de Deus, a fim de viver uma vida justa nestes tempos. Vamos continuar a
buscar a face de Deus e não desistir.

Dia 1: Considere as vezes que você têm contado com seus próprios esforços humanos para obter
entendimento. Confesse-os diante do Senhor hoje.
Dia 2: Faça uma lista dessas áreas de sua vida em que você precisa de discernimento e compreensão. Peça
ao Senhor a Sua sabedoria.
Dia 3: Clame hoje por sabedoria, discernimento e entendimento do Espírito de Deus em sua vida.
Dia 4: Ore para que você e sua família busquem a Deus por Sua compreensão para tomada de decisões
familiares e individuais.
Dia 5: Ore hoje pelos líderes de sua igreja para terem a orientação e discernimento de Deus para liderar a
igreja nos caminhos de Deus.
Dia 6: Ore pelos pastores e líderes de outras igrejas em sua cidade para terem discernimento e sabedoria
de Deus.
Dia 7: Interceda pelos missionários ao redor do mundo para buscarem entendimento e discernimento para
seus ministérios em Deus.
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