Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
34ª Semana

Custo da Busca: Fé em quem Deus é
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que
o buscam..
Hebreus 11:6 (NVI)



Foco de Oração: Hebreus, capítulo 11 é a crônica dos heróis da fé. Aqueles homens e mulheres que passaram
tudo para buscar a Deus na fé. O autor de Hebreus nos diz que para agradar a Deus, temos que ter uma fé que
acredita em duas coisas: que Deus é Deus, e que Deus recompensa àqueles que o buscam. Os dois estão
eternamente ligados entre si por causa do próprio caráter de Deus. Este não é um simples consentimento
intelectual a fatos teológicos. Este é o tipo de fé que coloca tudo na linha, na convicção absoluta e total na
natureza e caráter de Deus. É o tipo de fé que tem resolvido à questão da existência, do caráter e da força de
Deus. É a fé que traz a experiência das verdades de quem é Deus. Portanto, todas as áreas da vida são trazidas
para o alinhamento com essa fé. Cada experiência é vista na luz de Deus e o que Ele é. Esta fé não permite
exceções porque Deus e Seu caráter é a única verdade que é eterna. Experiências, emoções, todas as
circunstâncias são transitórios. Portanto, o passageiro deve estar sujeito ao eterno. Para buscar a face de Deus
significa que tudo é transitório, temporário tudo é feito para servir ao objetivo de buscar Aquele que por si só é
eterno, o único que é a verdade, e que irá recompensar aqueles que o buscam. Você é um desses?

Dia 1: Passe o tempo hoje diante de Deus, avaliando sinceramente a sua fé. Será que é apenas um
assentimento intelectual, ou está firmada em seu coração de quem Deus é!
Dia 2: Hoje, gaste o tempo em louvor e adoração com Aquele que é eterno, que é a verdade, e que
convida você a buscar a sua face com todo o seu coração. Adore-o em Espírito e em Verdade.
Dia 3: Peça a Deus para ajudá-lo a trazer cada área de sua vida em sujeição à verdade de quem Ele é.
Dia 4: Ore hoje para que esta maravilhosa verdade seja parte de sua vida em família, e como você vive a
cada dia como uma família.
Dia 5: Interceda pela sua igreja, para que esta verdade de quem é Deus permeie todas as áreas da vida da
Igreja, em todos os níveis.
Dia 6: Ore para o fortalecimento da fé de outros crentes em toda a sua cidade.
Dia 7: Interceda hoje pelos missionários de sua igreja. Peça a Deus para fortalecer a sua fé, e recompensálos por seus serviços fiéis.
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