Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
3ª Semana

Um convite à intimidade

Uma coisa pedi ao SENHOR; é o que procuro: que eu possa viver na casa do SENHOR
todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do SENHOR
e buscar sua orientação no seu templo.
Salmo 27:4 (NVI)


Foco de Oração: O convite de Deus para buscar Sua face não é um convite para aprender fatos sobre Deus. É
um convite a uma relação de intimidade com o Deus vivo e verdadeiro. Intimidade tem sido definido em “uma
estreita relação, familiar, e, geralmente, afetuosa ou amorosa e pessoal com outra pessoa..” (Dictionary.com).
Este é um convite à intimidade porque que Deus nos fez para ter intimidade com ele. Gênesis 2 nos diz que Deus
fez o homem à sua própria imagem e, em seguida, passou um tempo pessoal com ele no jardim. O convite de
Deus à intimidade é realmente um convite para nós provarmos, em parte, o projeto original do relacionamento
com ele. Não uma relação de conhecimento de fatos sobre Ele, mas de uma experiência do Seu coração, um
relacionamento mutuamente amoroso, carinhoso, pessoal com ele. Para buscar a face de Deus implica neste tipo
de entendimento pessoal. Quando você olha nos olhos de alguém que você ama ... existe uma ligação de
intimidade. Deus convida você a olhá-lo nos olhos. Você pode começar hoje.

Dia 1: Gaste tempo meditando hoje sobre este convite maravilhoso ter um relacionamento íntimo com
Deus.
Dia 2: Confesse diante do Senhor as maneiras que você ignorou seus apelos para você vir a ele.
Dia 3: Examine o seu coração hoje. A intimidade com Deus, é prioridade em sua vida? Ou tem outras
coisas tomando este lugar?
Dia 4: Peça ao Senhor para mostrar-lhe o que está dificultando a sua intimidade com ele. Confesse e
voltar-se para Ele hoje.
Dia 5: Ore pela sua igreja, hoje, para que haja uma fome crescente de intimidade que irá “contaminar” a
todos. Cada pessoa, cada família, cada célula etc.
Dia 6: Ore pelas outras igrejas na sua cidade para serem tocadas com uma fome de maior intimidade com
Deus.
Dia 7: Ore, hoje, para que o desejo de intimidade seja uma poderosa ferramenta de evangelismo nestes
últimos dias.
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