Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
35ª Semana

Custo da Busca: Fé - Como uma Criança
“Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele”.
Marcos 10:15 (NVI)



Foco de Oração: Buscar a face de Deus não é fácil, mas também não é complicado. Jesus nos desafia a se
aproximar de Deus com fé, como uma criança. Como adultos, nós reunimos em nossas vidas muitas coisas que
complicam a fé. Temos anos de experiência de estar decepcionado com outras pessoas. Nós carregamos em nós
as dores e feridas que recebemos apenas por viver a vida com outras pessoas. A criança ainda não tem todas
essas complicações. Sua confiança é pura e simples. O desafio que Jesus nos dá é para nós aprendermos a voltar
à simplicidade da fé infantil. Para permitir que o Espírito Santo nos purifique de todas as complicações que nos
impedem de buscar a Deus com uma fé pura e simples. O que significa a fé? É simplesmente acreditar que Deus
é quem Ele diz que é, não importa o que as circunstâncias que nos rodeiam digam. Para aprender a correr para
seus braços, sem perguntas complicadas ou desculpas, mas simplesmente crer que Ele é quem a Bíblia diz que
Ele é. O nosso passado, e nossa experiência quer complicar nosso caminho para a face de Deus. Mas ele diz:
venha como uma criança. Existem, em sua vida, decepções, mágoas, e experiências que lhe dizem que Deus não
pode ser confiável? Peça-lhe para limpar as suas memórias hoje. Ele vai deixá-lo limpo, e você será capaz de
chegar a ele com uma simples fé infantil para buscar a Sua face. Não é tarde demais.
Dia 1: Permita que o Senhor procure em sua mente e coração as coisas que têm complicado ou impedido
que você tenha a fé de uma simples criança. Ouça a Sua voz.
Dia 2: Faça uma oração sincera, dê o seu passado, suas dores, suas expectativas para ele e peça-lhe para
purificá-lo e dar-lhe uma fé pura nEle.
Dia 3: Ore hoje e graças a Deus que o caminho para o seu coração não é complicado, e Seu caráter é
confiável.
Dia 4: Ore hoje pelos membros de sua família para que também sejam como uma criança, em relação a fé
em nosso maravilhoso Deus.
Dia 5: Ore hoje pelos os membros de sua igreja, que Deus te trouxer à mente. Ore para que eles também
possam aprender este tipo de fé.
Dia 6: Ore pelo fortalecimento da fé de outros crentes em toda a sua cidade.
Dia 7: Peça a Deus para dar a esta mesma fé como criança, aos missionários que trabalham para o
Evangelho em todo o mundo.
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