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Procurando: Tempoara Oração 

 
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. 

 

Lucas 18:1 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Há um preço, se quisermos buscar a face de Deus. Para entrar na presença do Santo dos não é 

automático, o preço de Deus foi o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Para nós chegarmos ao lugar mais profundo 

de intimidade diante da fece de Deus tem um custo. Nas próximas semanas veremos esse custo. O primeiro 

preço é o tempo. E a primeira parte do custo é o tempo, é o tempo para a oração. Somente aqueles que estão 

dispostos a gastar tempo em profundidade, buscando a oração desesperada irá encontrar a face de Deus. As 

Escrituras e a história da Igreja estão cheias de exemplos de pessoas que gastaram quantias generosas de tempo, 

a fim de buscar a Deus. Josué ficou na Tenda do Encontro (Êxodo 33:11), os sentinelas nos muros não podem 

dar nenhum descanso (Isaías 62:6), ainda existem muitos outros. A cada um de nós foi dada uma mordomia do 

tempo. Deus nos dá a possibilidade de determinarmos como podemos usar esse tempo. O tempo que passamos 

buscando a face de Deus será um indicador de como levamos a sério verdadeiramente a busca pela sua face. 

Claro, investimos tempo em ouras áeas de nossa vida, Deus entende isso, mas também temos tempo livre. Como 

é que vamos gastar esse tempo? Assistindo televisão, usando a internet, ou vamos dedicar tempo a buscar a sua 

face? Há um custo, o custo do tempo em oração. 

 
 

Dia 1: Ore, avalie o tempo que você realmente gasta em oração para buscar a face de Deus. Será que Deus 

está satisfeito com o tempo que você tem gasto com Ele? 
Dia 2: Peça ao Senhor para ajudá-lo a avaliar honestamente o seu tempo, a fim de investir mais em oração 

fervorosa pela busca da sua face. 
Dia 3: Hoje, faça uma oração de dedicação, dando ao Senhor o seu tempo, e peça a Ele para ajudá-lo a ser 

um bom administrador do tempo que Ele lhe dá. 
Dia 4: Ore por graça e sabedoria em como usar seu tempo de oração com outras áreas de esponsabilidade. 
Dia 5: Ore para que o Senhor toque em sua igreja com a verdade da necessidade do tempo em oração para 

buscar a face de Deus. 

Dia 6: Interceda pelos crentes em sua cidade para ouvir o chamado de Deus para passar mais o tempo na 

busca pela sua face com perseverança. 
Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja para darem mais tempo em buscar a face de Deus lá no campo 

missionário. 
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