Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
30ª Semana

Custo da Busca: Prioridades – Tesouros Escondido
“O Reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de
alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo.

Mateus 13:44 (NVI)



Foco de Oração: Este é um verso curto, mas poderoso em suas implicações. Um homem que encontra um
tesouro e percebe o valor do mesmo, então, enterra-o novamente para escondê-lo para que ele possa voltar e
vender tudo o que tem para comprar o terreno em que ele tinha encontrado o tesouro. Trata-se de seus bens.
Aqueles que o observaram, e não sabiam do tesouro poderiam pensar que ele estava louco. Ele era realmente
louco? Na realidade ele era o mais sábio de todos eles. Buscar a face de Deus não é um passatempo ocioso a ser
perseguido quando é conveniente. Nestas próximas semanas, vamos ver como o desejo de buscar a face de Deus
deve alterar as nossas prioridades. Assim como o conhecimento de que o tesouro alterou as prioridades do
homem ao ponto de ele vender todos os seus bens, por isso se a nossa fome pela face de Deus for verdadeira, irá
alterar as prioridades de nossas vidas. O homem que encontrou o tesouro escondido não se incomodou pelos
comentários de amigos e vizinhos ou mesmo membros da família. Por quê? Porque ele sabia do valor do tesouro.
É possível que ele não se importasse com as coisas que ele vendeu, porque o valor do tesouro superava qualquer
suposta perda. Como suas prioridades refletem seu desejo de buscar a face de Deus? Buscar a sua face está no
topo da sua lista de prioridades, não importando o que os outros possam dizer?

Dia 1: Qual a importância de seus bens para você? Qual a prioridade que você coloca naquilo que você
possui em relação à busca pela face de Deus. Ore sobre isso hoje.
Dia 2: Peça ao Senhor para começar a revelar-lhe o quão precioso é buscar a Sua face.
Dia 3: Passe algum tempo em oração hoje priorizando o seu coração a buscar a face de Deus, como um
tesouro para você.
Dia 4: Ore para que você e sua família, juntos, comecem a buscar a face de Deus como um tesouro
escondido.
Dia 5: Ore por sua igreja para que ensinem e cresçam neste desejo de buscar a face de Deus como maior
prioridade.
Dia 6: Ore pela sua cidade. Ore para que o Espírito de Deus varra sua cidade atraindo pessoas para si
mesmo como um tesouro escondido.
Dia 7: Hoje, ore para que os missionários em sua igreja continuem com fome pela face de Deus como um
tesouro escondido.

© Your Servant in Christ Ministries, 2013
PIB em Valentina – 2013

