Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
49ª Semana

A determinação da busca: Com Todo Seu Coração
“Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.”

Jeremias 29:13 (NVI)



Foco de Oração: Escolher buscar a face de Deus não é um capricho ou passatempo opcional. Para podermos ver
realmente a face de Deus em nossas vidas, temos que ter a determinação para buscá-Lo com todo o nosso
coração. O coração na Bíblia representa a mente, a emoção e a vontade. Nossa determinação para buscar a face
de Deus, e para continuar a buscá-Lo envolve todas as partes do nosso ser. Com nossas mentes, tomamos a
decisão de dedicar todos os aspectos de nossas vidas para buscá-Lo. Com as nossas emoções, entremos mais
profundamente no amor com Ele, e com a nossa vontade, tomamos a decisão de que vamos seguir este curso,
não importa em que circunstâncias pode ficar no nosso caminho. Se estas palavras parecem familiares, é porque
elas são o padrão que o Senhor estabeleceu para aqueles que o amam. Como Jesus afirmou nos Evangelhos:
“Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma e mente”. A reiteração do padrão do Antigo
Testamento. Para aqueles que buscam a face de Deus, isto não é um lazer, é o foco fundamental de todos os
aspectos de nossas vidas, e devemos determinar isto por nós mesmos. Ninguém mais pode fazer isso por nós.

Dia 1: Permita que o Senhor busque o seu coração para saber se tem a determinação para buscá-Lo de
todo o coração.
Dia 2: Peça ao Senhor hoje, para fortalecer sua determinação em buscá-Lo sob todas as circunstâncias.
Dia 3: Passe o tempo para abrir sua mente, emoções e vontade ao Senhor, para buscá-Lo mais e mais.
Dia 4: Como você crescer em sua determinação, ajude a sua família a entender esta verdade, para que
possam ter a mesma determinação para buscar a Sua face.
Dia 5: Hoje, ore pela liderança da sua igreja em sua determinação de continuar a buscar a face de Deus.
Dia 6: Ore hoje pela liderança das outras igrejas em sua cidade, que eles também possam ser determinados
em buscar a face de Deus sem reservas.
Dia 7: Peça ao Senhor para fortalecer a determinação dos missionários que você conhece para buscar a
face de Deus.
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