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A determinação da busca: Disposição para pagar o preço 
 

“São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó” 

Salmos 24:6  (NVI) 




 

 
Foco de Oração: Ter a determinação de buscar a face de Deus significa que você determinou em seu próprio 

coração e mente que você está disposto a pagar o preço elevado para continuar essa busca. Salmo 24 menciona 

apenas uma parte deste. Aso mãos e um coração que sejam puros. Isso significa que eu estou constantemente 

pronto para vigiar as intenções do meu coração, bem como as ações de minha vida. Eu determinei que buscar a 

face de Deus é mais importante para mim do que as distrações terrenas transitórias que fazem com que eu me 

afaste do caminho da pureza. Não adorar aos ídolos. Mais uma vez aqui estamos confrontados não com as 

imagens pequenas que costumamos pensar, embora em alguns casos isso é aplicável. Nossos ídolos assumem 

outras formas. O tempo de lazer, roupas novas, mobílias caras, um carro novo, qualquer coisa que tomar o lugar 

de Deus, sendo o primeiro lugar em nossas vidas é um ídolo. Novamente, isso significa constante prontidão para 

vigiar nossas vidas. O custo é alto para buscar a face de Deus, sem dúvida. Mas a recompensa de encontrá-lo em 

toda a sua glória está além de qualquer medida ou comparação com o custo. Continue a buscar. 

 

 
Dia 1: Você já determinou pagar o preço de buscar a face de Deus? Permita que o Espírito Santo sonde o 

seu coração para a resposta. 
Dia 2: Dedique-se hoje novamente na busca pela face de Deus, não importando o preço. 
Dia 3: Esta semana leia outros textos sobre o preço de buscar a face de Deus. 
Dia 4: Discuta e ore com sua família sobre como vocês, como família, precisam determinar a pagar o 

preço de buscar a face de Deus. 

Dia 5: O preço é alto para os líderes da igreja também. Ore pelo seu pastor e os líderes de permanecem 

determinados a buscar a face de Deus. 
Dia 6: Ore pela liderança das outras igrejas em sua cidade, que eles também possam ser determinados a 

pagar o preço para buscar a face de Deus. 
Dia 7: Ore pelos missionários de sua igreja para terem essa mesma determinação para pagar o preço. 
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