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27ª Semana 

 

Custo de Procurando: tempo - Palavra de Deus 

 
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: A Palavra de Deus é a primeira e última e definitiva autoridade quando se trata de fé e 

piedade. Se amarmos a Deus, vamos amar a Sua Palavra. Se quizermos buscar a face de Deus, então vamos 

gastar o tempo em Sua Palavra, pois é na Palavra de Deus que encontramos o caráter de Deus e as exigências 

para buscá-Lo. Ao procurar a face de Deus, pode haver experiências, mas não é somente isso que devemos 

buscar. Nós buscamos a verdade de Deus em Sua Palavra, a Bíblia é onde encontramos a verdade sobre Deus. 

Aprendemos de Seu caráter, seu poder, seu amor, sua provisão, seu tratamento para com o nosso pecado, e Seu 

desejo de que todos os homens o conheçam e o amem. A Bíblia não é uma leitura complementar, ela é uma 

leitura obrigatória para todos os que desejam buscar a face de Deus. A Bíblia é para ser desejada mais do que o 

nosso pão de cada dia (Jó 23:12). A Palavra de Deus é viva (Hebreus 4:12), é eterna (Mateus 24:35). Salmo 

19:7-13 é apenas uma descrição do poder e do trabalho da Palavra de Deus. Aquele que deseja procurar e 

conhecer a face de Deus deve passar um tempo na Palavra de Deus ... ler, estudar, meditar e permitindo que a 

verdade penetre em cada parte de nosso ser (Hebreus 4:12). A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós, é um 

convite para que aprendamos a conhecê-Lo na intimidade e poder. Leia e aprenda com a Palavra de Deus. 

 
 

Dia 1: Hoje, examine seu próprio coração e as prioridades. Em sua experiência diária, quão preciosa e 

importante para você tem sido a Palavra de Deus? Responda diante de Deus. 

Dia 2: Peça ao Senhor para dar-lhe um amor mais profundo e gosto por Sua Palavra. Peça ao Espírito de 

Deus para abrir seus olhos para a Sua Palavra. 
Dia 3: Ore hoje pedindo ao Senhor para ajudá-lo a vê-Lo em Sua Palavra. Não apenas ler, mas vê-lo. 

Dia 4: Dedique-se a ser uma pessoa segundo a Palavra em todas as áreas de sua vida. 

Dia 5: Ore para que a Palavra de Deus seja pregada, honrada e obedecida em sua igreja. Em todos os 

níveis de vida e ministério. 
Dia 6: Ore pelas outras igrejas em sua cidade, que também pregam a Palavra de Deus com fidelidade, e 

que busquem viver em obediência à Palavra. 
Dia 7: Ore pelos seus missionários para serem fortalecidos na Palavra de Deus e em como servi-Lo 

fielmente. 
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