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O Deus que nós buscamos é Gracioso 

 

 
                        Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor;  

 

 

                                                                           2 Pedro 1:2 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Para perceber a santidade de Deus que buscamos, e ver o amor de Deus demonstrado por nós 

na cruz de Cristo, você permanecerá vazio, se não entender a grandeza da misericórdia de Deus. A santidade de 
Deus se destaca como uma porta fechada para o nosso pecado. O amor de Deus é um banquete no outro lado da 

porta, mas sem entender a Misericórdia de Deus, não temos o direito a festa em Sua presença. Em nossa busca 

da face de Deus, é importante para nós compreendermos que a Misericórdia de Deus não é um "sentimento" de 
que Deus tem para conosco. Misericórdia é uma parte da natureza de Deus. E, como parte de sua natureza, ela é 

eterna e imutável. Misericórdia faz parte do caráter de Deus, que faz com que Ele seja extremamente compassivo 

para conosco. É a Misericórdia de Deus que abre a porta para nós experimentarmos pessoalmente a Face de 

Deus. Misericórdia é a chave que abre a porta, mas ela deve ser ativada pela fé. Devemos colocar nossa fé no 
infinito, na misericórdia imutável de Deus que chega até nós, assim como nós alcançamos a maçaneta da porta 

para entrarmos na sua presença. Sua Misericórdia não é um estado de espírito temporário, é uma parte do seu ser 

eterno. Ele é sempre gracioso para conosco. Conte com isto enquanto busca a Sua face. 
 

 

Dia 1: Hoje, tenha um tempo para lembrar as muitas maneiras que Deus foi bondoso e misericordioso 

para com você. Talvez faça uma lista e analise o quão misericordioso Ele tem sido com você. 
Dia 2: Existem maneiras para você ver a misericórdia de Deus, como algumas alegrias temporárias, mas 

que, se você desobedecer, a misericórdia de Deus vai ser removida? Arrependa-se de todas as 

idéias falsas de misericórdia de Deus. 
Dia 3: Peça a Deus para ajudá-lo a entender mais de sua misericórdia, e pedir ao Senhor para ajudá-lo a 

crescer no conhecimento de Jesus o seu Senhor, como Pedro escreve. 

Dia 4: Ore por uma visão do Senhor a respeito de como você pode refletir a Sua misericórdia para com 
aqueles que o rodeiam. Isso faz parte de ser o Seu povo que buscam a Sua face. 

Dia 5: Ore hoje pelos os indivíduos e as famílias em sua igreja para que cresçam em sua compreensão da 

misericórdia de Deus. 

Dia 6: Ore para que a misericórdia seja estendida entre as igrejas de sua cidade. Ore para que as barreiras 
da concorrência sejam removidas pela misericórdia de Deus. 

Dia 7: A misericórdia de Deus se estende a todos os homens e mulheres. Ore hoje por agências 

missionárias que, especialmente ministram compaixão e ministérios de misericórdia. 
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