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Obstáculos para buscar a Sua Face: O Pecado 

 
Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não 

os ouvirá 

Isaías 59:2 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Em nosso desejo de buscar a face de Deus, temos que lidar com alguns obstáculos muito reais. 

E temos de perceber que cada obstáculo está em nós, não em Deus. Estas palavras de Isaías nos lembram que o 
pecado nos separa de Deus. Nós nunca podemos realizar nosso objetivo de buscar a face de Deus com o pecado 

em nossas vidas. O nosso problema é que vivemos com o pecado em uma realidade constante, e muitas vezes 

perdemos a sensibilidade do que é pecado. Mas o pecado é tudo o que é contrário à Palavra e o caráter de Deus. 

Idolatria é ter algo, ou alguém em nossas vidas que é mais importante do que Deus. Pecado é abrigar 
ressentimentos e mágoas. Paixões secretas, luxúria ou raiva não são segredos para o nosso Deus Santo. Mas nem 

tudo está perdido, porque Deus nos convida a buscar a Sua Face, e Ele fez o caminho através do sangue do 

Senhor Jesus Cristo. Esteja preparado, porque quanto mais perto você ficar da Face de Deus, mais brilhante Sua 
luz santa vai brilhar em cada área de sua vida. Esteja preparado para desistir, e deixar qualquer coisa que o 

Espírito de Deus disser que Ele não aprova. Nosso Deus Santo é radical em Seu trato com o pecado, mas, 

misericordioso e compassivo em Seu amor por nós. Trate honestamente com o pecado e você vai ver a sua Face. 

 
 

Dia 1: Esta semana, comece uma nova disciplina de pedir ao Senhor para mostrar-lhe todos os pecados 
que Ele vê em sua vida. Determine-se a fazer disto um novo estilo de vida para você. 

Dia 2: Diga ao Senhor em oração hoje, que você está disposto a permitir que Ele examine o seu coração, 

porque o que você quer mais do que qualquer outra coisa é buscar a sua face. 
Dia 3: Agradeça a Deus hoje por seu grande amor e misericórdia em dar o seu Filho, nosso Senhor Jesus 

para ser o pagamento para cada um de nossos pecados, passados, presentes e futuros. 
Dia 4: Passe o tempo hoje agradecendo ao Senhor por Sua misericórdia para com você pessoalmente. Não 

se concentre nos outros, lembre-se do seu amor e misericórdia para com você hoje, e agradeça-
Lhe. 

Dia 5: Ore hoje contra as tentativas do inimigo para fazer você desanimar por causa do seu pecado. 

Satanás foi derrotado na cruz de Cristo. Reivindique a vitória de Cristo hoje. 
Dia 6: Ore hoje para que os outros em sua igreja estejam dispostos a se arrepender e abandonar o pecado 

em suas vidas. 
Dia 7: Ore por uma grande onda de arrependimento para varrer sua cidade. Ore para que os pastores 

preguem a verdade sobre o pecado. Ore por corações que se quebrantem diante de Deus. 
 

 
 

 
 

©  Your Servant in Christ Ministries,  2013 


