Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
5ª Semana

O Deus que nós buscamos é Santo

E proclamavam uns aos outros: “Santo, santo, santo é o SENHOR dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória”

Isaías 6:3 (NVI)


Foco de Oração: O profeta Isaías, um homem de Deus em sua geração, foi abalado até o âmago de seu ser pela
revelação da Santidade de Deus. Isaías só começou a falar e a profetizar a seu povo depois que ele viu Deus em
toda Sua majestade e santidade, ele viu a si mesmo como Deus viu. Qualquer um que tenha realmente sido
confrontado com a visão de que Deus realmente é, será lançado prostrado com a realidade do seu próprio
pecado. O clamor de Isaías quando ele foi confrontado com a santidade de Deus foi: “Ai de mim! ... porque os
meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos”. Nós aprendemos a viver com o pecado, e achamos que este é o
caminho normal para vivermos. Se formos buscar a face de Deus, então nós, como Isaías, seremos confrontados
com a santidade d'Aquele que nos convida a buscá-Lo. Somente o Espírito Santo de Deus pode revelar-nos a
santidade infinita de nosso Deus. Não se deixe enganar ... não podemos continuar a buscar a face de Deus, sem
que em algum momento sejamos confrontados em todas as áreas de nossa vida pela Santidade infinita de nosso
Deus. Esta Santidade tanto pode nos matar ou nos curar. Não há outro caminho para buscar a face de Deus que
não seja através da revelação de Sua Santidade.

Dia 1: Hoje, seja muito honesto com você mesmo e com Deus. Você está preparado para ser confrontado
com a santidade de Deus em sua vida? Medite no texto sobre a santidade de Deus hoje.
Dia 2: Diga ao Senhor que Ele hoje tem permissão para brilhar a luz de Sua Santidade em cada área de
sua vida, cada canto do seu coração e mente.
Dia 3: Hoje, passe um tempo de confissão diante de Deus, permitindo que Ele purifique cada uma dessas
áreas que Ele revelou para você ... pensamentos, atitudes, desejos, ações ... todas as áreas abertas e
livres diante dEle.
Dia 4: A resposta de Isaías não era para correr, mas para servir. Hoje, o Senhor pergunta, se você está
pronto para servi-lo como seu Deus Santo.
Dia 5: Ore por santidade entre o povo da sua igreja hoje. Ore para que haja uma limpeza santa nas vidas,
famílias e casamentos em sua igreja.
Dia 6: Peça ao Senhor hoje, para revelar a Sua Santidade para os crentes de outras igrejas. Ore por outras
igrejas em sua cidade para serem confrontadas por Santidade de Deus.
Dia 7: A resposta para a santidade de Deus era missões! Ore para que a Santidade de Deus levante
missionários para ir por todo o mundo.
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