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Buscar a Face de Deus 
 

Guia de Oração 

 

 
16ª Semana 

 

Requisitos para procurar o seu rosto: A Santidade em Ações 

 
Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. 

 

Tiago 4:17 (NVI) 



 
Foco de Oração: Talvez seja mais fácil para nós pensar no pecado como ele se relaciona com as ações. 

Observando as “ações” do outro, ou em nós mesmos podemos identificar certos atos de pecado. Mas Tiago leva 
o vínculo entre a ação e o pecado para um nível diferente. Aqui, Tiago relaciona o pecado e as ações para o 

nosso relacionamento com Deus. Você vê a conexão? Tiago nos diz que, se há algo que sabemos que devemos 

fazer, e não fazemos, então pecamos. Como é que sabemos o que devemos fazer? Isso vem através do nosso 
relacionamento com Deus em Sua Palavra, a Bíblia, e pela voz do Seu Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus diz-

nos que o Espírito Santo que nos é dado nos guiará em toda a verdade. Isso incluiria a verdade da compreensão 

de como a obedecer à Palavra de Deus, e como ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Portanto, chegamos 

mais uma vez à questão da relação. E é por isso que este tema das ações vem depois dos outros assuntos de 
santidade na fala, pensamentos e atitudes. Santidade em ações significa obedecer imediatamente a Palavra de 

Deus, quando o Espírito Santo revela a verdade para nós, e nós obedecemos quando o Espírito Santo nos leva a 

alguma ação ou ato obediente. Como vimos, as ações são um reflexo de nossos corações e atitudes da vida. Para 
nós o procurar sinceramente a Face de Deus significa que devemos prestar muita atenção em nossas ações que 

estão em obediência à Palavra de Deus e a voz do Espírito. A adoração prepara o caminho para que possamos 

encontrar o Santo Deus, face a face. 

 
 

Dia 1: Hoje, peça ao Senhor para lhe dar uma visão de suas ações, para ver a sua vida como Ele o vê. 
Permita que Ele pesquise profundamente suas motivações por trás de suas ações 

Dia 2: Peça ao Senhor para dar-lhe uma nova consciência das ações de sua vida, e como elas refletem o 

seu coração de amor e obediência a ele. 
Dia 3: Ore por um coração que seja rápido em obedecer as palavras da Escritura, e os sussurros do 

Espírito Santo. 
Dia 4: Arrependa-se de suas ações, a Deus a outras pessoas que não tenham sido em honra ao Senhor, ou 

que magoaram os outros. Não deixe o medo impedi-lo de ser abençoado. 
Dia 5: Hoje, ore para que o Senhor faça uma obra poderosa do Seu Espírito em sua igreja nesta área de 

ações sagradas. 
Dia 6: Peça ao Senhor para fazer um movimento similiar do Seu Espírito em outras igrejas em sua cidade. 

Ore bênçãos sobre eles, talvez até mesmo pare e ore por outras igrejas. 

Dia 7: Ore para que as ações dos missionários de sua igreja sejam guiadas pelo Espírito de Deus para que 

muitos vejam a fé em Cristo. 
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