Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
17ª Semana

Requisitos para procurar o seu rosto: A Humildade diante de Deus
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês

Tiago 4:7 (NVI)

Foco de Oração: A humildade é muitas vezes incompreendida. Muitas vezes, o pensamento dominante sobre a
humildade é rastejar aos pés de um superior, ou a auto-depreciação, tornando-nos inferior para outro. Humildade
bíblica não é uma coisa negativa, mas muito positiva. Humildade bíblica é um estado do coração e da mente que
nos vê como Deus nos vê. Uma pessoa humilde sabe quem é diante de Deus, a verdade do caráter de Deus e a
Palavra de Deus. Para humilhar-nos, como crentes, precisamos ter uma boa compreensão de quem somos como
aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, ele nos fez livre dos grilhões do pecado para servir ao
Deus vivo e verdadeiro. Humildade bíblica compreende não só a santidade e a soberania de Deus, mas também o
fato de que Deus nos fez Seus filhos, e que somos destinatários de seu grande amor e graça. Com esse
entendimento, não há lugar para o orgulho, rebeldia ou ciúme. Por amor, nós nos curvamos ao nosso Deus e Rei,
redentor e pai. Com humildade, servimos de corações cheios de amor e gratidão. Humildade atrai a presença de
Deus, por isso, se realmente desejamos a buscar a face de Deus, vamos aprender e praticar consistentemente a
humildade diante de Deus. Quando o fizermos, podemos ter a certeza, que ele vai vir correndo em nossa direção
com seu amor apaixonado.

Dia 1: Peça ao Senhor para mostrar-lhe todas as áreas de sua vida que não são verdadeiramente humildes
diante do Senhor. Peça a Ele para revelar qualquer orgulho ou rebeldia em sua vida.
Dia 2: Comece a descobrir nas Escrituras o que é a verdadeira humildade bíblica. Permita que a Palavra
de Deus para forme a sua compreensão, e não a mentalidade do mundo.
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a entender o que você realmente é aos Seus olhos. Permita que a
Palavra de Deus e do Espírito Santo transforme o seu pensamento sobre si mesmo em relação ao
Senhor.
Dia 4: Arrependa-se de todas as falsas idéias de humildade ou de quaisquer áreas de auto-condenação ou
auto-depreciação em como você pensa sobre si mesmo.
Dia 5: Ore para que a verdadeira humildade bíblica venha varrer toda a sua igreja. Ore para que comece
em você.
Dia 6: Ore para que o espírito de humildade comece a permear os crentes em sua cidade. Ore para que o
Espírito Santo mova com poder e graça na vida dos cristãos.
Dia 7: Ore por aqueles sobre os campos missionários do mundo, que eles tenham verdadeira humildade
bíblica diante de Deus.
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