Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
38ª Semana

Custo da Busca: Fé para Persistir
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar.
Lucas 18:1 (NVI)



Foco de Oração: Em última análise, a fé para buscar a face de Deus é a fé que vai persistir na sua busca e não
desistir. A busca pela face de Deus não é um caminho fácil. Ao longo do caminho, o Senhor vai permitir que
passemos por testes. Estes testes destinam-se a fortalecer a nossa determinação, e testar os nossos corações para
ver o quanto nós realmente o desejamos. É fácil de dizer que queremos buscar a face de Deus, mas Deus não está
interessado em nossas palavras isoladas. Ele olha para os nossos corações, e Ele irá permitir que em nossas vidas
circunstâncias venham testar o nosso desejo por ele. Se estivermos apenas interessados em nos juntar à multidão
ou por alguma coisa emocional, Ele vai nos permitir que sejamos testados para revelar isso. Seu desejo é que a
fome por ele seja mais importante do que todas as outras coisas. Isto não é para nos desanimar, mas sim para
fortalecer a nossa determinação de buscá-lo ainda mais. A fé que vai conseguir buscar a face de Deus, é uma fé
que vai persegui-lo sem nunca desistir. É a fé que vai persistir porque sabe que o objetivo vale muito mais do
que as lutas temporárias para buscá-lo. Tal fé não é comum. Ela nasce em corações famintos pelo poder do
Espírito Santo. O custo de buscar a face de Deus é uma fé que persiste, mas a recompensa é o próprio Deus. Não
desista!
Dia 1: Você já lutou com o desânimo em sua busca da face de Deus? Submeta todos os seus desânimos a
Deus hoje. Ele entende.
Dia 2: Hoje, peça ao Senhor para fortalecer a sua fé de modo que você persista em ver a sua face.
Dia 3: Passe o tempo hoje meditando sobre Hebreus 12:1-12. Aplique estas palavras à sua fé hoje.
Dia 4: Ore para que você possa ajudar a fortalecer a fé de seus familiares. Seja um exemplo para eles de
fé, que não desiste.
Dia 5: Ore para que os outros membros da sua igreja a sejam renovados em sua fé para buscar a face de
Deus.
Dia 6: Ore pelas outras igrejas em sua cidade. Para que sejam incentivados em sua fé para buscar a face de
Deus.
Dia 7: Hoje, ore pelos missionários que estão servindo ao Reino de Deus em outros países, que a fé deles
persista e dê muitos frutos.
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