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21ª Semana 

 

Requisitos para procurar o seu rosto: Foco - A Palavra de Deus 

 

Pois a palavra do SENHOR é verdadeira; ele é fiel em tudo o que faz 

Salmos 33:4 (NVI) 



 

 
Foco de Oração: "Foco" Estamos orando pelos "Requisitos" para buscar a face de Deus, santidade e humildade, 

e agora vamos orar sobre algumas questões de como se dá a busca da face de Deus, temos a certeza de que a 

Palavra de Deus é o nosso guia, e precosamos permitir que a Palavra de Deus entre profundo em nossos corações 

e vidas. 2 Timóteo 3:16 nos diz que a Palavra de Deus é o instrumento para as nossas vidas, para a correção, a 

educação na justiça, e a doutrina que poderá ser feita para toda boa obra. O maior trabalho é buscar a face de 

Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus, é o lugar onde podemos aprender os requisitos de Deus para buscar a Sua 

face. Nós nos submetemos ao exame da palavra de Deus, e submeter-se às exigências da Palavra de Deus em 

nossas vidas. É desta forma que nos aproximamos e mais perto de sua face ... quem Ele é. A Palavra de Deus 

deve ser estudada, aprendida e aplicada em nossas vidas todos os dias. Assim como não podemos viver muito 

tempo sem ar, por isso não vamos continuar a crescer e se aproximar de Deus se negligenciarmos a sua Palavra. 

Faça uma rotina diária de não apenas ler a Bíblia, mas estudar aplicando a sua vida. Peça ao Espírito Santo para 

dar-lhe um amor profundo pela Sua Palavra. Concentre-se na Palavra de Deus, vamos ver a sua face. 

 
 

Dia 1: Passe o tempo hoje agradecendo ao Senhor por Sua Palavra. Peça ao Senhor para dar-lhe um novo 

e fresco amor pela Sua Santa Palavra. 
Dia 2: Em oração, olhe para a Palavra de Deus dando a ela um lugar especial em sua vida. Como parte 

importante, dedique-se hoje em ser um estudante da Palavra de Deus. 
Dia 3: Hoje, ore e submeta-se à autoridade da Palavra de Deus em sua vida. Submeter-se a Palavra de 

Deus em cada área de sua vida. 
Dia 4: Ore para que a Palavra de Deus toque as vidas de cada membro de sua família. 

Dia 5: Ore para que o poder da Palavra de Deus transforme a vida das pessoas em sua igreja. Ore para 

encontros sobrenaturais com a Palavra de Deus. 
Dia 6: Ore por aqueles em outras igrejas em sua cidade para reconhecerem o poder e a autoridade da 

Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus transforme as igrejas em toda a cidade. 
Dia 7: Ore para que o poder da Palavra de Deus alcance os povos não alcançados que ainda não ouviram o 

Evangelho. 
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