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Requisitos para procurar o seu rosto: Foco - Abandono 

 

Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu 
Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo 

 

Filipenses 3:8 



 

 
Foco de Oração: Uma verdadeira busca da face de Deus não pode acontecer em toda a sua plenitude, sem um 

coração e vida, que é deixa tudo para deseja-Lo. Tudo que é vantajoso, todos os outros desejos, todas as outras 
posições ou todas as outras partes da vida devem estar a serviço do desejo absoluto de conhecê-Lo. Isso não 

significa se afastar do mundo. Paulo escreve estas palavras a partir de uma cela de prisão, mas não era o seu 

mosteiro. Ele foi abandonado para buscar a face de Deus, mas ele era um plantador ativo da igreja, discipulador, 

e trabalhador. Ele não recuou da vida, mas fez tudo na vida para servir ao seu único e grande propósito de 
conhecer a Cristo. Este é um foco que não é popular ou conhecido em nosso mundo hoje. Somos facilmente 

atraídos e distraídos pelas tentações, e as questões da vida. Isso é porque nós ainda não descobrimos que 

conhecê-lo, buscando Sua Face é de um valor inestimnável nesta vida, e na vida futura. É o prêmio máximo que 
fazem todo o resto da vida fazer sentido. Deixar tudo para buscar a face de Deus não é fácil. Isto exige o maior 

das disciplinas e atenção. No entanto, é o maior objetivo que um homem, mulher, jovem ou até mesmo uma 

criança pode ter. Que o Senhor levante, nestes dias, um grande exército global de pessoas que são capazes de 
deixar tudo no desejo apaixonado de buscar a face de Deus acima de todas as outras coisas. 

 
 

Dia 1: Hoje, passar algum tempo refletindo honestamente sobre se sua vida, você tem deixado tudo para 

buscar a face de Deus? 
Dia 2: Dedique algum tempo em oração hoje para pedir ao Senhor mais uma vez, para encontrar o seu 

coração ... Ele o tem visto como alguém que tem deixado tudo para buscar a sua face? 
Dia 3: Ore por sua vida hoje, se você puder, dedicando cada parte de sua vida na busca pela face de Deus. 
Dia 4: Ore para que você possa ser um exemplo e levar a sua família nesta vida de busca. 
Dia 5: Ore para que sua igreja enine e treine seu povo em um estilo de vida que deixe tudo para buscar a 

face de Deus. 

Dia 6: Ore pelos pastores e líderes de outras igrejas hoje, pedindo que eles possam deixar  tudo em suas 

vidas para buscar a face de Deus. 
Dia 7: Interceda hoje para aqueles que estão no campo missionário, que se sacrificaram tanto. Peça a Deus 

para incentivá-los a continuar a buscar a sua face no campo missionário. 
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