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11ª Semana 

 

                                            Obstáculos para buscar a Sua face: Distrações 

 
Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face; em sua necessidade eles me 

buscarão ansiosamente 

 

                                                                            Oséias 5:15 (NVI) 

 

 

 
Foco de Oração: Em nossos dias, um dos maiores obstáculos para buscar o rosto de Deus é nossa batalha 

constante com distrações. De alguma forma, em nossa era da tecnologia, e nesta época de multi-tarefas, achamos 

difícil de se concentrar em qualquer tarefa por mais de alguns minutos. Nós sentimos uma necessidade imperiosa 
de estar constantemente verificando se temos quaisquer novos e-mails, ou qual é a postagem mais recente no 

Facebook, ou outras redes sociais. Nossos telefones são nossos companheiros constantes, e sentar-se para longos 

períodos de tempo em contemplação silenciosa parece conduzir-nos a loucura. No entanto, a verdade é que, se 
nós realmente queremos parar para buscar e encontrar a face de Deus, então temos de lidar com a questão de 

distrações. A atitude de Deus nestes versos é, que Ele vai esperar até que ele veja evidências de que as pessoas 

são sérias e comprometidas em buscá-lo. Quão sério é isto para a nós mesmos se não podemos parar e sentar em 
Sua presença por mais de alguns minutos? O quanto estamos desesperados para realmente buscar a sua face? 

Disposto o suficiente para lidar de forma dura, se necessário, com aquelas coisas que nos distraem da tarefa de 

procurar a sua face? É uma batalha que todos nós enfrentamos, mas uma batalha que temos de ganhar se 

queremos realmente buscar a sua face. 
 

 

Dia 1: Hoje, peça ao Senhor para revelar-lhe as distrações que estão impedindo você de dar sua atenção 
total para buscar a Sua face. 

Dia 2: Confesse ao Senhor aquelas coisas que são distrações e peça ao Senhor para dar-lhe poder para 

vencer as distrações, a fim de buscar a sua face. 

Dia 3: Tire um tempo especial hoje para dizer ao Senhor que Ele tem o primeiro lugar em seu coração. 
Dia 4: Hoje, dedique-se a buscar o Senhor, a sua face com todo o seu coração e atenção. 
Dia 5: Ore para que as outras pessoas em sua igreja, sejam capazes de lidar eficazmente com as distrações 

que as impedem de buscar a face de Deus. 

Dia 6: Ore pelo Corpo de Cristo em sua cidade. Ore por vitória sobre as distrações que nos impedem de 

ser eficaz para o Reino de Deus. 
Dia 7: Passe um tempo hoje orando por missionários que também têm de lidar com essas questões de 

distrações em suas vidas. 
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