Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
46ª Semana

A recompensa da Busca: Sabedoria
“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.”
Salmos 90:12 (NVI)


Foco de Oração: Sabedoria é a habilidade dada por Deus para entender as Escrituras, e aplicá-las a todas as
circunstâncias da vida. Em nossa busca pela face de Deus, e em Sua gloriosa presença, poderemos pedir como
Moisés aqui neste versículo, para entender a brevidade de nossas vidas, e aplicar a sabedoria divina de forma
correta que nos permitirá viver uma vida de sabedoria divina neste mundo. O mundo está cheio de loucura
humana, e não entende o valor da sabedoria divina. Como povo de Deus, que busca a sua face, precisamos pedir
que Ele nos encha com a sabedoria que vem da Sua Palavra, e aplicada pelo Espírito Santo. Só então seremos
capazes de navegar pelas estradas perigosas que estão diante de nós. As Escrituras estão cheias de exemplos do
contraste entre aqueles que dependem de coisas e da sabedoria humana, e aqueles que estão cheios de sabedoria
divina. Um dos resultados de busca pela face de Deus é habitar na Sua presença e ser preenchido com Sua
sabedoria. Não percamos de vista este objetivo para nossas vidas enquanto continuamos a buscar a face de Deus.

Dia 1: Avalie a sua vida hoje. Em sua vida você está contando com a sabedoria do mundo (a sabedoria
humana), ou a sabedoria de Deus?
Dia 2: Ore hoje a oração do Salmo 90:12, e peça ao Senhor para ajudá-lo a contar os seus dias para aplicar
a sabedoria em sua vida.
Dia 3: A sabedoria é encontrada nas Escrituras e aplicada pelo Espírito Santo. Comprometa-se novamente
hoje a ser um estudante fiel da Palavra de Deus.
Dia 4: Ore hoje pela sua família para que busquem a face de Deus e aprendam a sabedoria dEle.
Dia 5: Levante-se em oração pelos líderes de sua igreja. Peça ao Senhor para dar-lhes a sabedoria divina
para cuidarem de todos que estão sob seus cuidados.
Dia 6: Ore também por outros líderes em sua cidade para terem a sabedoria de Deus para as suas igrejas e
famílias.
Dia 7: Ore para que os missionários de sua igreja sejam preenchido com a sabedoria divina para o
trabalho do Reino de Deus.
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