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Um Convite da Graça 

 

 
Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, 

pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da 

glória de Deus. 

 

Romanos 5:1-2 (NVI) 


 
Foco de Oração: O convite a buscar a face de Deus não é um direito que nós merecemos. É o resultado do dom 

da Graça de Deus. Não temos nada em nós mesmos que nos dê o direito de buscarmos a face de Deus. É a morte 
e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço para que possamos, como Paulo diz em Romanos 5:2, 

tem acesso pela fé e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É o convite da Graça, o convite de um Deus 

gracioso que nos oferece o privilégio de buscar a Sua face. Lembremo-nos sempre que buscar a face de Deus é 

um dos maiores convites de Sua graça que Deus poderia nos dar. E assim, porque é um convite da Graça, vamos 
chegar humildemente com ações de graças em nossos corações para o Seu convite gracioso ... buscar a minha 

face. 

  

 

Dia 1: Permita que o Senhor sonde o seu coração para ver se há algum sentimento de direito ou orgulho 

em vir diante dEle. 
Dia 2: Tire um tempo hoje para lembrar a grande graça que Deus lhe deu para se tornar Seu filho. 

Dia 3: Passe algum tempo em ação de graças a Deus hoje por Sua graça, Sua favor imerecido em sua 

direção, por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. 

Dia 4: Ore por um coração humilde afim de começar a buscar a face de Deus, perceba que é um presente 
para você. 

Dia 5: Peça ao Senhor para revelar a você o quanto é importante para ele, que você busque a Sua face. Ele 

pagou o preço da morte de seu próprio Filho para tornar possível para você buscar a Sua face. 
Dia 6: Ore para que sua igreja viva em um espírito contínuo de ação de graças pela Graça de Deus. 

Dia 7: Ore para que em sua cidade, outras igrejas e outros crentes vislumbrem o frescor da Graça de Deus. 
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