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15ª Semana 

 

Requisitos para procurar o seu rosto: A Santidade de Atitude 

 
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, 

Filipenses 2:05 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Na semana passada vimos a necessidade de santidade em nossa vida de pensamento. Esta 

semana, a necessidade é ainda mais profunda de nossas atitudes. Você pode perguntar: “Qual é a diferença?” 

Para os nossos propósitos, os pensamentos são as coisas “temporárias” que entram em nossas mentes, embora 

possam durar segundos ou semanas. Atitudes são questões de estilo de vida. Essas coisas que determinam a 

direção e forma de nossas vidas. Essas coisas mais permanentes que moldam nossas vidas diariamente. Assim, 

Paulo nesta passagem em Filipenses 2 fala sobre ter a atitude que Cristo teve. Em desistir de seus privilégios 

divinos, Cristo tornou-se o exemplo para nós termos duas atitudes importantes, humildade e obediência. A 

humildade é a compreensão bíblica adequada de quem somos em relação a Deus e aos outros. Humildade não é 

auto-humilhação, mas é servir aos outros a partir de uma segurança em nosso relacionamento com Deus. A 

obediência é a ação de uma atitude que coloca Deus em primeiro lugar em todas as esferas de nossas vidas. Ter a 

mesma atitude que Cristo em humildade e obediência, nos coloca em um lugar para desfrutar, como fez Cristo, a 

presença contínua de Deus em nossas vidas. Humildade e obediência elimina de nossas vidas as atitudes de 

competição, agradar as pessoas, inveja, egoísmo, ganância e muito mais. Eles acrescentam às nossas vidas o que 

atrai a presença de Deus e nos permite buscar a Sua face. Tornam-se uma parte de nossas vidas através do 

ministério do Espírito Santo e da aplicação da Palavra de Deus. 

 

 

Dia 1: Permita que o Senhor examine profundamente a sua vida hoje para atitudes que não estão em 

alinhamento com a Sua Palavra e do caráter do Senhor Jesus. 
Dia 2: Passe o tempo hoje pedindo ao Senhor para transformar a sua mente com a Palavra dele para que 

você possa ter a atitude de Cristo. 
Dia 3: Comece a ler e estudar a Palavra de Deus com o desejo de que suas atitudes sejam mais santa com 

atitudes de humildade e obediência. 

Dia 4: Permita que o Senhor continue a mostrar-lhe atitudes de egoísmo, competição, medo do homem, a 

cobiça e outras atitudes anti-bíblicas. 

Dia 5: Ore para que os outros em sua igreja submetam-se a esta obra transformadora de Deus. 
Dia 6: Ore por um mover do Espírito Santo em sua cidade para revelar as Igrejas atitudes erradas, e 

transformar suas atitudes para ser como Cristo. 
Dia 7: Ore hoje para que estas atitudes de Cristo entre os crentes seja um grande poder para o Evangelho 

em seu país e em todo o mundo. 
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