Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
37ª Semana

Custo da Busca: Fé - Agir
“O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e
romper todo jugo?”

Isaías 58:6 (NVI)


Foco de Oração: Buscar a face de Deus é caro. Deus não nos permite vir a Ele sem esforço e sem custo. Buscar a face de
Deus tem o preço de fé. Fé que Ele é recompensador, é preciso ter fé para receber, a fé como de uma criança, mas também a
fé que age. Esta passagem de Isaías 59 nos revela expectativa de Deus em um coração de fé, que irá resultar em ação na
vida. O livro de Tiago no Novo Testamento nos ensina a mesma verdade. Fé para buscar a face de Deus é uma fé que é vista
através das ações de nossa vida. Não é o suficiente apenas falar palavras bonitas sobre o amor e buscar face de Deus se as
nossas vidas não estão refletindo Seu caráter, seu amor, sua compaixão, a sua misericórdia, o perdão para os outros à nossa
volta. A fé que é necessária para buscar a face de Deus é uma fé que está disposta a entrar em novos territórios, regiões
desconhecidas de nossa caminhada, a fim de se aproximar Dele. Esta fé chega aos necessitados e sofre, e entra em um novo
território. Não por uma questão de ser gentil e aventureiro, mas porque o desejo de buscar a face de Deus é maior do que as
nossas zonas de conforto, e nossa fé Nele nos obriga a vivermos novas áreas e ministério. É a fé em ação? É o seu desejo de
buscar a Sua face demonstrado através de sua vida?

Dia 1: Peça ao Senhor para revelar-lhe em que a sua fé em ação deve ser semelhante a sua vida. Ouça a
Ele falar com você sobre a sua vida.
Dia 2: Peça ao Senhor para tocar o seu coração com as coisas que tocam o coração dele. Seu amor e
compaixão, misericórdia e perdão.
Dia 3: Ore sobre maneiras práticas que você pode demonstrar a sua fé aos outros nesta semana.
Dia 4: Ore por maneiras de demonstrar sua fé com o coração de Deus pelos seus familiares próximos e
distantes.
Dia 5: Ore para que sua igreja procure maneiras de demonstrar a fé de Deus para o mundo ao seu redor.
Dia 6: Ore pelas igrejas em sua cidade para demonstrarem a sua fé de forma real e prática.
Dia 7: Interceda hoje por seus missionários, que podem ser incentivados a demonstrarem fé para aqueles a
quem servem.
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