Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
33ª Semana

Custo da Busca: Semeiem e Facam Sulcos
Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado; pois é hora de buscar o
SENHOR, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês.
Oséias 10:12 (NVI)



Foco de Oração: Oséias fala de dois tipos de preparação na busca pela face de Deus, que terá um custo para
nós. Um deles é arar o solo que em pousio em nossas vidas. O terreno em pousio são as áreas que se tornaram
endurecidos. Há muitas áreas assim em nossos corações que se tornam endurecidas. A falta de perdão, a falta de
liberação por outros pecados, as seduções do prazer mundano, para citar apenas alguns. Eles se tornaram
endurecidos, porque nós não permitimos que a Palavra de Deus e o Espírito Santo pudessem lavá-los e purificálos, e assim, como o solo ... ao longo do tempo, sem a água da Palavra, essas áreas tornam-se lugares difíceis em
nossas vidas. Estes lugares precisam ser submetidos ao arado da Palavra de Deus, para que eles possam se tornar
novamente solo macio para as sementes da Palavra de Deus e as sementes da justiça. E essa é a segunda coisa
que Oséias nos diz. Ao buscar a face de Deus, devemos semear as sementes da justiça em nossas vidas. Atos de
bondade para com os outros, pensamentos e ações justas, palavras de bondade ou atos sacrificiais são todas
sementes de justiça que resultarão no regar de Deus em nossas vidas com a Sua justiça, e levando-nos mais perto
de ver sua face. Buscar a face de Deus é caro. Não é barato, mas a recompensa ... é o próprio Deus. Você vai
pagar o preço?
Dia 1: Existem áreas em sua vida que se tornaram endurecidas para o Espírito de Deus? Passe o tempo
hoje permitindo que Deus lhe mostrar.
Dia 2: Apresente os lugares endurecidos que o Senhor revelou-lhe a Ele hoje. Arrependa-se e peça a Deus
para amolecer seu coração e purificá-lo pelo poder do Seu Espírito.
Dia 3: Peça ao Senhor para mostrar-lhe como semear sementes de justiça na sua vida e na vida dos outros
ao seu redor.
Dia 4: Interceda por sua família hoje e peça ao Senhor para guiá-lo para romper o solo em pousio e para
semear as sementes da justiça. Ore por isso em família, se possível.
Dia 5: Ore por sua igreja para que seja um lugar onde a Palavra de Deus possa destruir o pousio. Ore por
sua igreja para saber como semear sementes de justiça em sua comunidade.
Dia 6: Ore por outros cristãos em sua cidade para serem tocados com esta mensagem de Oséias.
Dia 7: Hoje ore pelos missionários de sua igreja para se certificarem que não há pousio em seus corações.
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