Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
28ª Semana

Custo da Busca: Tempo - Meditação
A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos.

Salmo 119:48 (NVI)
 
Foco de Oração: Para que sejamos um povo de Deus que estamos realmente procurando sua face, precisamos
aprender a disciplina espiritual da meditação. Nós meditamos sobre a Palavra de Deus, pois é na Palavra de Deus
que aprendemos sobre o nosso grande e amoroso Deus. Aprendemos seus caminhos, seu caráter, seu coração.
Estas verdades não vêm até nós caindo do céu. Devemos separar tempo para gastar em meditação. O termo
bíblico para meditar tem a idéia de ponderação, ensaiando, falando-se sobre a Palavra de Deus e da Verdade de
Deus. A ilustração é muitas vezes usada de uma vaca ruminando. A comida vai para o estômago, mas é trazida
de novo para a boca e mastigada um pouco mais. A única maneira de receber as verdades profundas da Palavra
de Deus é quando nós desenvolvemos a disciplina da meditação. A meditação não é instantânea, isso leva tempo.
É preciso dedicação para passar tempo no esforço de meditar e permitir que as verdades da Palavra de Deus
penetrem em nossas mentes e em nossos espíritos. Mas este é o caminho indicado por Deus. Faça um esforço
para reservar um tempo regular, quando você tomar uma porção da Palavra de Deus e meditar sobre ela várias
vezes, pedindo a Deus para lhe dar entendimento e visão sobre a Sua Palavra para a sua vida. Ao meditarmos em
Sua Palavra, vamos conhecê-lo melhor, e nossas vidas serão transformadas em um povo preparado para ver a
face de Deus.

Dia 1: Examine o seu estilo de vida ... você tem gastado tempo dedicando-se em meditação na Palavra de
Deus? Passe um tempo hoje conversando com o Senhor sobre isso. Deixe-o falar.
Dia 2: O Senhor quer que você aprenda a disciplina da meditação, peça-lhe hoje para ensinar você a
meditar sobre a Sua Palavra.
Dia 3: Peça ao Senhor uma percepção mais profunda em seu coração e sua vontade como você deve
meditar em Sua Palavra.
Dia 4: Ore pela sua família e amigos para também aprenderem a disciplina da meditação na Palavra de
Deus.
Dia 5: Ore, hoje, para que outros em sua igreja, inclusive pastores e líderes estejam praticando
regularmente a disciplina da meditação na Palavra de Deus.
Dia 6: Ore hoje para que haja muitos outros nas outras igrejas em sua cidade que sejam atraídos para a
meditação na Palavra de Deus.
Dia 7: Ore pelos missionários de sua igreja para separarem um tempo em suas agendas lotadas para
meditar sobre a Palavra de Deus.
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