Guia de Oração

Buscar a Face de Deus
Guia de Oração
13ª Semana

Requisitos para procurar o seu rosto: a Santidade em Discurso
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade,
para que conceda graça aos que a ouvem.

Efésios 4:29 (NLT)


Foco de Oração: A santidade é uma exigência principal para aqueles que desejam buscar a face de Deus. Isto
significa santidade em todas as áreas da vida. Isto inclui as palavras que falamos. Jesus ensinou em Mateus
15:18 (NVI) “Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem ‘impuro’”.
Santidade de discurso não é simplesmente uma questão de evitar palavrões quando estamos com outras pessoas.
Como Jesus ensinou, as palavras que vêm de nossas bocas são um reflexo do que está em nossos corações.
Poucos de nós gastam tempo suficiente verificando o que isso significa. Neste versículo em Efésios, Paulo
ensina que, sim, temos de evitar linguagem obscena ou abusiva, mas o nosso discurso deve ser preenchido com
palavras que se abençoam os outros. Nosso discurso deve ser preenchido com palavras de bênção e adoração.
Sim, há momentos em que precisamos falar palavras de correção, mas, mesmo assim, essas palavras devem ser
temperadas com graça e amor. Isso permite que o Senhor encontre dentro de nós a própria raiz de onde nossas
palavras vêm. E lá Ele deve encontrar a santidade. Porque se há santidade em nosso coração, no âmago de nosso
ser nosso discurso será gracioso, amoroso e uma bênção para outros. Palavras que refletem o caráter de Deus.
Para buscar a face de Deus, temos que ser santos em nosso discurso.

Dia 1: Hoje, gaste tempo permitindo que o Senhor sonde o seu coração, e examine as suas palavras. São
suas palavras críticas e de morte, ou saudável, graciosa e santa?
Dia 2: Confesse ao Senhor todas as maneiras em que você usou suas palavras para menosprezar ou ferir
os outros. Você pode precisar ir a essas pessoas e pedir perdão por suas palavras ditas a elas.
Dia 3: Esta semana intencionalmente preste atenção às palavras que você usa. São santas, graciosas, e
abençoam as outrss pessoas? Peça ao Senhor para mostrar-lhe como Ele vê as suas palavras.
Dia 4: Peça ao Senhor para purificar suas conversas diárias, de modo que suas palavras construinuam e
abençoem aqueles que o rodeiam.
Dia 5: Ore para que as outras pessoas em sua igreja busquem usar palavras santas e puras.
Dia 6: Ore pelas outras igrejas na sua cidade para buscarem a pureza em seu discurso e corações.
Dia 7: Ore por missionários para terem palavras de pureza e bênção ao encontrarem aqueles que precisam
conhecer a Cristo
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