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Buscar a Face de Deus 
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23ª Semana 

 

Requisitos para procurar o seu rosto: Foco - Pensamentos 

 

Ouça, ó terra: Trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às 
minhas palavras 

Jeremias 9:16  (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Para buscar a face de Deus, devemos nos concentrar primeiro na Palavra de Deus, tendo ela 

em nossas vidas. Mas outro foco importante em nossa busca da face de Deus deve ser o nosso pensamento. Este 

versículo em Jeremias pode parecer muito negativo quando você o lê, mas ele contém uma importante verdade. 

Nós colhemos o fruto de nossos pensamentos. A palavra em hebraico significa que os pensamentos de nossas 

mentes são as ações que vêm a esses pensamentos. As Escrituras estão repletas de advertências, em referência 

aos nossos pensamentos, e o foco deles. No Novo Testamento, Paulo nos diz que devemos concentrar os nossos 

pensamentos sobre o que é bom, verdadeiro, puro e de boa fama. Gênesis 6:5 nos diz que os pensamentos dos 

homens eram mal continuamente, e isso provocou o dilúvio. Salmo 94:11 diz que Deus sabe os pensamentos dos 

homens, e por isso o salmista no Salmo 139:23 pede a Deus para sondar seus pensamentos. Se formos buscar a 

face de Deus, em primeiro lugar, devemos dar a Deus permissão para sondar os nossos pensamentos e nos 

mostrar o que está errado. Então, temos que concentrar nossos pensamentos nEle, em Seu Reino, em coisas de 

seu caráter, e em suas obras. À medida que assumir o controle sobre os nossos pensamentos e concentrá-los nas 

coisas de Deus e do Seu Reino, vamos colher os frutos de nossos pensamentos e vamos ver a face dele. 

 

 

Dia 1: Use esta semana especialmente para orar a oração do Salmo 139:23 pedindo a Deus para sondar 

seus pensamentos e mostrar-lhe o que Ele vê. 

Dia 2: Comece a olhar firmemente onde você tem concentrado seus pensamentos. Confesse as maneiras 

em que o seu pensamento não está de acordo com as Escrituras. 
Dia 3: Peça ao Senhor para ajudá-lo a focar o seu pensamento durante todo o dia na Sua Palavra, no Seu 

caráter e no Seu Reino. Confie nEle para ajudá-lo. 
Dia 4: Ore, hoje, para você começar a ser um exemplo para a sua família de pensamentos corretos. 

Dia 5: Interceda hoje pela sua família da igreja, e pela transformação dos pensamentos das pessoas em sua 

igreja. Começando com você. 

Dia 6: Ore pelos cristãos em toda a sua cidade para começarem a ter pensamentos que são de acordo com 

as intenções de Deus. Ore por um renascimento do pensamento divino em sua cidade. 
Dia 7: Ore por que aqueles que trabalham no campo missionário para que possam pode cultivar pensamentos que 

façam uma colheitra de almas e avivamento. 
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