Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
6ª Semana

O Deus que nós buscamos é Amor
E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está em amor está em Deus, e
Deus nele.
1 João 4:3 (NVI)


Foco de Oração: Quando João afirma que “Deus é amor”, João está dizendo que o amor é um atributo essencial
de Deus. O amor é algo verdadeiro de Deus. Deus sempre age por amor. Seu amor é incondicional e imerecido.
Deus não nos ama porque merecemos, ou porque Ele encontra algo em nós que faz com que Ele nos ame. Deus
nos ama e isto faz parte da natureza de seu próprio ser. Então, quando falamos de buscar a face de Deus, nós
falamos sobre a nossa resposta para o que Deus já está fazendo em nossos corações, chamando-nos com Seu
amor a Ele mesmo. E quando começamos esta jornada de buscar a face de Deus, podemos fazer isso com a plena
certeza de que aquele a quem procuramos, vai agir e responder a nós por amor infinito e perfeito. Isto significa
que podemos buscar Sua a face com a plena confiança de que o que vamos encontrar vai ser um amor que foi
demonstrado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Podemos nos aproximar de Deus com total confiança
de que tudo que acontece nessa jornada de buscar a Sua face, será preenchido e envolvido com o amor perfeito e
infinito de Deus. Este amor, então, torna-se como um ímã para atrair-nos a busca a Sua face e não desistir
quando a viagem se tornar difícil.

Dia 1: Tire um tempo hoje para meditar sobre o amor de Deus. Pense nos caminhos que Ele tem
mostrado, o quanto Ele o ama. Responda ao Seu amor por você hoje.
Dia 2: Examine o seu coração para ver se há lugares onde você possa duvidar do amor de Deus. Lugares
onde você precisa ter certeza do seu amor por você. Confesse-os a ele
Dia 3: Passe algum tempo hoje pedindo a Deus para que você saiba mais do seu amor (Efésios 3:18-19).
Peça a Ele para revelar o seu amor a você em novas formas por meio de Sua Palavra e pelo Seu
Espírito Santo
Dia 4: Peça ao Senhor hoje de como você pode demonstrar o amor de Deus por aqueles que o rodeiam.
Transportando o amor de Deus atraindo a Sua presença.
Dia 5: Ore para que as pessoas em sua igreja venham a crescer em seu conhecimento e compreensão do
amor de Deus para com eles. Ore contra qualquer espírito de dúvida ou medo.
Dia 6: Ore por um derramamento do amor de Deus nas igrejas de sua cidade. Um amor que vai apagar o
espírito de concorrência e o pensamento territorial e trazer a unidade.
Dia 7: Hoje ore para que o Senhor Deus chame muitos para compartilhar o amor dEle com aqueles que
nunca ouviram o nome de Jesus Cristo.
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