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O Divino Convite  

 

 
“Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me 

procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do 

cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o 

lugar de onde os deportei, diz o Senhor.”  
 

Jeremias 29:12-14 (NVI) 


  
O alvo da Oração: Separe um momento para pensar sobre o quão incrível estas palavras são. Isso não é um 

convite de qualquer pessoa. Quem está falando aqui? Ele é o Deus que é o Criador de todas as coisas. Aquele 

que falou e trouxe os mundos à existência. Ele é o único diante de quem os serafins adoram. Ele é o Santo, 
Santo, Santo Deus. E este Santo, Deus Criador nos convida a buscar a sua face. Isso significa ter um 

relacionamento íntimo com Ele. Para estar perto o suficiente da sua presença para ser intimamente tocado apenas 

por estar perto dele. Pare, contemplem a enormidade deste convite. À medida que começamos um novo ano de 
buscar a Sua face, Vamos começar em um silêncio sagrado para meditarmos sobre o quão incrível é Ele nos 

convidar a buscá-Lo, e Ele promete que, se o buscarmos com todo o nosso coração ... VAMOS ENCONTRÁ-

LO. 

  
Dia 1: Adore a Deus como o Deus que deseja ter um relacionamento íntimo com você. Hoje. 

Dia 2: Peça ao Senhor para começar a revelar o seu coração, como é grande o amor de Deus neste convite. 
Dia 3: Arrependa-se das maneiras que você tem negligenciado estas palavras de convite para sua própria 

vida. Deixe o Espírito de Deus sondar o seu coração revelando as maneiras que você tem 

negligenciado Ele. 

Dia 4: Ore para que Deus agite dentro de você um profundo desejo de intimidade com Ele em seu próprio 
coração. 

Dia 5: Peça a Deus para enchê-lo com uma expectativa para uma relação crescente que irá desenvolver 

este ano. 
Dia 6: Ore para que a sua igreja comece a clamar por essa busca íntima da Face de Deus. 

Dia 7: Ore por avivamento e transformação que leva as pessoas a buscar a Face de Deus em outras 

cidades, e na sociedade. 
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