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29ª Semana 

 

Custo de Procurando: tempo - Ouvir 

 
Mas qual deles esteve no conselho do SENHOR para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu à minha 

palavra? 

 

Jeremias 23:18 (NVI) 



 

 
Foco de Oração: Se formos honestos, teríamos de admitir que a maior parte do tempo, chegamos ao Senhor em 

oração com os nossos próprios interesses, preocupações e lista de coisas que queremos falar com ele, ou pedir-

Lhe para fazer. O profeta Jeremias aqui nos dá algumas dicas sobre o que Deus está procurando. O versículo em 

Jeremias 23:8 tem o significado de um pedido daquele que desenvolveu a habilidade de passar um tempo 

prolongado em comunhão íntima com o Senhor, até ouvi-Lo com confiança no que Ele quer para a sua vida, e 

então poder orar, viver, e compartilhar o que Deus tem. Às vezes somos como uma criança tagarela que nunca 

ouve seus pais. Se estamos nos tornando um povo que sabe buscar a face de Deus, devemos nos tornar um povo 

que estamos, também, crescendo na disciplina de oiv-i-Lo. Ouvir o que está em sua Palavra, iluminados pelo seu 

Espírito, para revelar o seu coração, para que possamos realmente saber o que está lá. Então nós também 

podemos saber o que orar diante de seu trono, porque sabemos o que está em seu coração, Ele diz que vai enviar 

as respostas. Você está crescendo na disciplina de ouvir? Você gasta tempo para estar em consulta íntima com 

Ele, para que você possa entender com clareza o que está em seu coração? Dedíque-se a uma análise cuidadosa, 

se você realmente querendo ser uma pessoa que está buscando a face de Deus. 

 

 

Dia 1: Olhe atentamente hoje no tempo que você gasta. Peça ao Senhor para iluminá-lo com a verdade. 

Você gasta bastante tempo ouvindo a Sua voz? 

Dia 2: Hoje, tenha um caderno e a Bíblia, e passe algum tempo apenas ouvindo ... escreva o que você 

ouvir Deus falar com você. 
Dia 3: Peça ao Senhor hoje para ajudá-lo a crescer na disciplina de escuta. Peça a Ele para te ensinar a 

filtrar todas as distrações e ruídos em sua vida. 

Dia 4: Interceda por sua família e amigos para serem desafiados a crescerem nesta área tão importante. 

Dia 5: Ore hoje pelos líderes de sua igreja: Bipos, Pastores, Diáconos e Diaconisas, Supervisores e 

Líderes de células, para que possam crescer em sua capacidade de ouvir a voz do Espírito. 

Dia 6: Tire um tempo para orar hoje pelas outras igrejas em sua cidade para crescerem em sua 

compreensão da disciplina de ouvir. 

Dia 7: Ore para que seus missionários ouçam claramente de Deus a respeito de seus ministérios, e as 

pessoas que estão chegando com o Evangelho. 
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