Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
14ª Semana

Requisitos para procurar o seu rosto: a Santidade no Pensamento
Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento,
para torná-lo obediente a Cristo

2 Corintios 10:5 (NLT)


Foco de Oração: A fim de buscar a face de Deus, também temos de ter a santidade em nossa vida de
pensamento. As escrituras são claras de que os nossos pensamentos são também um reflexo do que somos no
interior (Provérbios 23:7). Palavras de Paulo em 2 Coríntios aqui são um desafio, porque muitos de nós não
estão acostumados a controlar seus pensamentos. Em vez disso, são geralmente vítimas dos pensamentos que
estão correndo por nossas mentes. No entanto, nos é dito na Bíblia que temos que ter o controle de nosso
pensamento e colocá-los sob o controle do Espírito Santo. É por isso que é possível o que Paulo escreve em I
Coríntios 13:5 ... “o amor não pensa mal”. Quando estamos feridos ou outras pessoas vêm contra nós, nosso
primeiro pensamento é defendernos, ou pensar e falar mal da outra pessoa. Lembre-se que esses pensamentos
são um reflexo do que está em nossos corações e precisamos trazer esses pensamentos sob o controle do Espírito
Santo. Gálatas 6:3 também nos diz que o pensamento errado sobre nós mesmos é engano. Se estamos
procurando ver a face de Deus, temos que lidar fortemente com a nossa vida de pensamento. Devemos confessar
pensamentos e atitudes erradas, e trazer nossos pensamentos sob o controle do Espírito Santo, para que os nossos
pensamentos refletam o caráter e a santidade de Deus, a quem procuramos.

Dia 1: Passe o tempo hoje permitindo que o Senhor examine seus pensamentos. Dê-lhe permissão para
pesquisar todas as áreas de seus pensamentos ... mesmo aqueles lugares secretos.
Dia 2: Arrependa-se por todos os pensamentos que não agradam ao Senhor. Peça a Deus para continuar a
fazê-lo consciente de seus pensamentos e não ser vítima deles.
Dia 3: Peça ao Senhor para revelar-lhe seus pensamentos que não estão de acordo com a Sua Palavra e de
Seu caráter. Comprometa-se a pensar em coisas que dão vida e graça.
Dia 4: Peça ao Senhor para mostrar-lhe quaisquer formas de pensar que não estão de acordo com as
verdades da Escritura, especialmente sobre si mesmo.
Dia 5: Ore para que as pessoas de sua igreja possam ter suas vidas transformadas pelo Espírito Santo.
Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade para serem libertos de pensamentos falsos e sem fundamento
bíblico.
Dia 7: Ore hoje pelos missionários de sua igreja para terem seus pensamentos formados pela Palavra de
Deus, através do poder do Espírito Santo.
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