
Desafio NIB - 21 dias de Oração e Comunhão  

Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 

Encobrindo o coração...  

 Sabemos que por meio da confissão e do arrependimento, recebemos, 
continuamente, perdão e limpeza dos pecados que cometemos. Assim, podemos estabelecer 
um relacionamento, ter um canal aberto (e limpo!) de comunicação com Ele. I João 1:9 diz: 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça”.        
 No entanto, mesmo estando diante de Deus, podemos permanecer com nosso 
coração nas trevas, cheio de hipocrisia e amargura, impureza, rancor, tentando encobrir 
nossa verdadeira natureza, negando nossa condição real! Ou seja, podemos estar diante 
de Deus, orando, “confessando e se arrependendo”, mas em falta com Ele quanto a 
sinceridade! Tentando limpar as coisas do lado de fora e camuflando o que está, 
realmente, dentro de nós! Aparência! Esses são obstáculos significativos que atrapalham 
nosso relacionamento com Deus e, como dissemos na leitura anterior, impedem nossas 
orações! Entenda, é tolice pensar que podemos ocultar nossa verdadeira natureza Dele, “o 
Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos” (1 Crônicas 
28:9b).           
 O fato de passar o dia falando com Ele, por meio de “mensagens rápidas”, por 
exemplo, não exclui a possibilidade de estarmos oferecendo a Ele uma oferta vazia, inútil, 
sem significado para Deus, por toda contaminação que há em nosso coração: O Senhor diz: 
"Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração 
está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens” 
(Isaías 29:13). Deus não quer de nós uma vida focada em práticas e rituais, com confissões e 
arrependimentos momentâneos, estilo “ioiô”, indo e voltando para o mesmo lugar, na 
mesma condição. Ele deseja uma vida de sacrifícios do jeito certo, uma vida de sujeição a Ele, 
um coração que arde por deixar os caminhos errados, a perversidade, que se mova em 
mudança por amar a Deus, não por amor a si mesmo, aos seus desejos egocêntricos ou, por 
medo e convencimento!        
 O apóstolo João escreveu:  “Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas 
andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, 
como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós 
mesmos, e a verdade não está em nós” (1 João 1:6-8).    
 Poderíamos falar sobre inúmeras situações de falta de sinceridade com Deus e 
tentativa de encobrir nossa natureza, embora eu acredite que o Espírito Santo já possa ter 
trazido algo ao seu coração, se necessário. Mas, de forma especial, peço que você pense 
sobre perdão! Sobre perdoar, de fato, definitivamente, pessoa(s) que até hoje você carrega o 
“cadáver” e, também, sobre perdoar a si mesmo!! Perdoar a si mesmo pode ser uma das 
tarefas mais desafiadoras da vida, mas é extremante possível e libertador!! Nada pode se 

comparar ao fato da gente se olhar no espelho e se amar, se aceitar novamente...  Também 
quero que pense em apego ao pecado, falta de vontade de corrigir seus erros e mudar 
comportamento, justiça própria, orgulho, amargura, hipocrisia como dito antes, 
insensibilidade espiritual...        
  Para viver o sobrenatural de Deus precisamos lidar com coisas que estão ocupando 
nosso coração, lidar com verdade, profundidade, sinceridade! Pense sobre isso! Se você tem 
mágoas e ressentimentos em relação a alguém, diga isso ao Pai e peça a Ele para ajudá-lo 
nessa decisão de perdoar e se perdoar. Se você detectou que há outra coisa encobrindo seu 
coração, não deixe o orgulho tomar conta, te impedindo de admitir sua falha diante de Deus 
e te roubando de viver o sobrenatural através da oração! Confesse, entregue! Pare de fugir 
do que você pensa e sente!       
   
Redirecionando...  
 
 O que os orgulhosos tentam evitar? O que acabam atraindo para si? Leia Provérbios 11:2. 
___________________________________________________________________________ 

Reveja cada uma das seguintes áreas, peça para Deus revelar como elas podem estar 
afetando seu relacionamento com Ele, com outras pessoas e a você mesmo.  
Falta de sinceridade com Deus:________________ _________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Negação da sua condição real em qualquer área da sua vida (aparência):________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Apego ao pecado, falta de amor ou justiça própria:________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Falta de perdão, ira:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Orgulho: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Insensibilidade espiritual, falta de ânimo em Deus para buscar crescimento:___________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  

 Sugestão de música! Faça dessa canção uma oração!  

 “PRECISO DE TI” –  DIANTE DO TRONO – YOUTUBE         

 

 

      REDIRECIONAR DIA 10 



ORAÇÃO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento 

“Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão; mas, se pelo Espírito 

fizerem morrer os atos do corpo, viverão” (Romanos 8:13) 

ORANDO: 

- ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA por Ele 

ser longânime, paciente e perdoador; 

- Peça ao Espírito Santo para te ajudar a enxergar com clareza essas situações, para 

te mostrar e convencer a respeito do que está contaminando seu coração; peça 

ajuda para você parar de esconder suas fragilidades, fugir das suas dificuldades ou, 

encobrir o que precisa ser removido! 

-Peça ao Espírito Santo para purificar seu interior, para você se tornar mais parecido 

com Jesus, com um coração puro diante de Deus!  

- Ore para que haja fortalecimento espiritual com o Pai, através do Espírito Santo; 

constância e permanência Nele; 

       

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore 

segundo a direção que o Espírito Santo lhe der sobre: 

- todos os profissionais da área de saúde; 

- situação financeira do nosso país e mundo; 

- contenção do vírus; 

- ore por alguma pessoa, segundo o que Deus gerar no seu coração; 
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