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A determinação da busca: Porque Ele é Digno 

 

“Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as 

coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas” 

Apocalipse 4:11 (NVI) 





 

 
Foco de Oração: Chegamos ao final deste guia de oração, vamos encerrar falando do maior motivo de todos 

para continuarmos buscando a Face de Deus ... porque só Ele é digno. Imagine a cena no céu, daqueles que ao 

longo dos séculos, viram os triunfos e tragédias da vida, alguns que sofreram o martírio, alguns ricos, muitos 

pobres, agora reunidos em torno do trono do Cordeiro. Afinal, eles experimentaram a recompensa de ver o 

Cordeiro em toda a Sua glória, e poder dizer: “Tu és digno”. Nós não precisamos esperar até que estajamos 

diante do Trono para dizer isto. O que existe na sua vida, seja bom ou não, que pode se comparar a experiência 

da glória de Deus? NADA! Só Ele é digno! Só Ele é o maior, só Ele é o que vale a pena, só Ele é o mais bonito, 

só Ele é mais amoroso, só Ele é o mais gracioso, só Ele é o mais poderoso, só Ele é o mais misericordioso, só 

Ele é mais do que tudo que possamos imaginar. E Ele continua a convidar você e eu para buscarmos a Sua face. 

O que quer que você enfrente para buscar a sua face, vale a pena ... porque Ele é digno! Continue buscando, não 

desista! 

 

 

Dia 1: Hoje, faça uma retrospectiva de sua vida. Existe alguma coisa em sua vida que está fazendo você 

não buscara face de Deus?  Lembre-se Ele é digno! 

Dia 2: Passe um tempo hoje simplesmente meditando sobre essa frase simples: Ele é digno! 
Dia 3: Ore hoje com o proposito de fazer de Jesus o Senhor de todas as áreas de sua vida. 
Dia 4: Ore por sua família e por tudo que vocês valorizam de forma profunda. 

Dia 5: Ore por seus pastores e líderes da igreja para sentirem o senso de valor em cada área de seu 

ministério. 
Dia 6: Ore pelas outras igrejas em sua cidade para que sintam a responsabilidade em declararem que só o 

Senhor é digno. 
Dia 7: Hoje, oramos para que seus missionários sintam o sentido de dignidade sobre seus ministérios e 

vidas. 
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