Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
36ª Semana

Custo da Busca: Fé - Para Receber
Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta.
Mateus 7:7 (NVI)



Foco de Oração: Fé é acreditar que Deus deseja dar-nos as coisas que ele promete (Hebreus 11:6) , mas é
também a convicção de que vamos receber. Se formos honestos, todos nós, podemos confessar, que temos um
lugar em nossos corações que nos perguntamos se realmente podemos ser os destinatários das promessas de
Deus. A causa disso pode ser muitas coisas. Muitos lutam com a auto-estima e sentem que não são dignos de
Deus abençoá-los com coisas boas. Outros estão sobrecarregados com a sombra persistente de seus pecados
passados. Outros podem ter uma visão equivocada de Deus. Seja qual for a razão, a Bíblia é clara que Deus
deseja abençoar Seu povo e nos dar as bênçãos que fazem parte da nossa herança como filhos de Deus. Buscar a
Face de Deus exige que nós acreditemos que isso é verdade, e que, se cumprirmos os seus requisitos, vamos
certamente encontrar a sua Face de maneira poderosa e pessoal. Não cabe a nós ditarmos a forma como isso vai
acontecer, ou quando Deus vai encontrar-nos. Nossa parte é cumprir e satisfazer as exigências claras, e como
simples crianças, crer pela fé, que receberemos. Não por causa de quem somos, mas porque Ele prometeu. Este é
o testemunho de Hebreus 11, todas as Escrituras e dos séculos de história da igreja. Se formos buscar a Sua Face
dessa maneira ... Ele virá a nós.

Dia 1: Existe em sua mente algum pensamento falso, baixa estima ou outros problemas que o impedem de
acreditar que você pode receber de Deus? Peça ao Senhor para mostrar a você hoje.
Dia 2: Não condene a si mesmo se sua fé é fraca. Venha a Ele com o que você tem e Ele vai fortalecê-lo.
Peça a ele uma fé pura hoje.
Dia 3: Hoje, não peça nada ... simplesmente agradeça a Deus em seu coração por Ele é dar-lhe em
abundância.
Dia 4: Ore hoje, se possível, com seus familiares por uma maior fé na grandeza de Deus.
Dia 5: Ore hoje pelos os membros de sua igreja, que eles tenham uma maior fé para acreditar que eles vão
receber de Deus como Ele promete.
Dia 6: Ore para que esta verdade invada as outras igrejas cristãs em sua cidade.
Dia 7: Peça a Deus para conceder aos seus missionários a fé que eles possam receber em abundância do
nosso Deus.
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