
Guia de Oração 

PIB em Valentina – 2013 

Buscar a Face de Deus 
 

Guia de Oração 

 
10ª Semana 

 

 

Obstáculos para buscar a Sua face: Coração Dividido 

 
Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, 

purifiquem o coração. 

Tiago 4:8 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Buscar a face de Deus pode apelar aos nossos corações e nos levar a desejá-lo, mas logo se 

percebe que a busca da face de Deus é um negócio muito sério e intenso. Aqueles que buscam a face de Deus 
devem se lembrar que Deus deseja um relacionamento conosco, e como em qualquer relacionamento, isso 

significa que Ele deseja a nossa atenção. Ele deseja um coração não dividido. Jesus descreve isso em Mateus 

15:08, quando Ele diz: “Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim”. Para nós 

buscarmos e encontrarmos a face de Deus, devemos ter um coração que não seja dividido entre Deus e outras 
coisas. Deus não vai se contentar em estar em segundo lugar abaixo de qualquer outra coisa em nossas vidas. 

Tiago descreve corações que são divididos entre Deus e o mundo. Isso pode ter muitas formas. Podemos estar 

buscando compartilhar nossos corações entre Deus e um desejo de conforto, um desejo de amor de outra pessoa, 
um desejo de sucesso, um desejo de significado, ou um desejo de coisas materiais e riquezas. Há um número 

ilimitado de maneiras que nossos corações podem estar divididos. Mas Deus nos diz que se formos buscá-Lo, 

Ele deve ser o primeiro desejo do nosso coração, acima de todas as outras coisas. 
 

 

Dia 1: Passe o tempo hoje estando diante de Deus e permitindo que Ele revele a você, o seu coração, 

como Ele o vê. Dê-lhe permissão para mostrar onde o seu coração pode estar dividido. 
Dia 2: Existem outras coisas que tentam tomar o lugar de Deus como o mais importante na sua vida? 

Confesse os e afirme seu desejo de fazer-lhe o número um em sua vida. 

Dia 3: Tire um tempo especial hoje para dizer ao Senhor que Ele tem o primeiro lugar em seu coração. 
Dia 4: Graças a Deus hoje por Sua grande misericórdia e perdão para contigo. Agradeça a Deus hoje por 

saber que ele te deseja muito mais do que o desejo que você tem por ele. 

Dia 5: Orar hoje para que o Senhor o ajude a diáriamente reafirmar o seu desejo de que Ele tem o primeiro 
lugar em seu coração. 

Dia 6: Ore hoje pelas pessoas em sua igreja para que não tenham seus corações divididos em seu amor 

para com o Senhor. 

Dia 7: Hoje, passe um tempo orando por outras igrejas para que Deus fale com eles sobre esta questão de 
não ter um coração dividido. 
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