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A determinação da busca: Não Parar 
 

“Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será 

aberta.” 
Lucas 11:9 (NVI) 





 

 
Foco de Oração: A verdade é que vivemos em um mundo que não valoriza a perseverança. Nossas culturas 

tendem a nos ensinar que, se nós não conseguimos o que queremos de imediato, então merecemos seguir em 

frente e encontrar algo que irá satisfazer mais rapidamente. Impaciência parece ser a atitude predominante, 

mesmo entre os crentes. Mas a Escritura nos ensina uma verdade diferente. Essas coisas que têm valor real para 

as nossas vidas, são aquelas coisas que exigem nossa determinação em perseverar e não desistir na busca delas. 

O caráter é uma dessas verdades. O caráter não é obtido como compras no mercado em uma fila de serviço 

rápido. Caráter requer anos de experiências por vezes difíceis de formar e solidificar um caráter divino. Assim é 

com a busca pela face de Deus. Buscar a face de Deus não é um seminário de fim de semana, ou de três meses de 

auto-estudo. É a determinação de buscar a Deus até nós O encontramos em Sua glória. Como chegamos à 

conclusão deste ano de oração centrada na busca pela face de Deus, agora é a hora para você estabelecer que o 

seu calendário não será o determinante de sua busca. Decida agora, não sair até que você fique cara a cara com 

Ele e toda a sua Glória. 

 

Dia 1: Passe o tempo hoje diante do Trono de Deus decidindo se você vai ou não continuar a buscar a Sua 

face para além deste ano e este guia de oração. 

Dia 2: Peça ao Espírito Santo para capacitá-lo a continuar e não desistir de buscar a face de Deus. 
Dia 3: Ore sobre as áreas da sua vida em que é mais fácil para você sair buscando. 
Dia 4: Ore por sua família que todos os seus possam juntos continuar a buscar a face de Deus. 

Dia 5: Ore por seus pastores e líderes da igreja para determinarem a continuar a buscar pela face de Deus 

no meio de todos os negócios do ministério. 

Dia 6: Peça ao Senhor para levantar aqueles em sua cidade, que serão exemplos de continuar a buscar pela 

face de Deus e não desistir. 
Dia 7: Missionários enfrentam muitos desafios. Ore para que eles continuem a buscar, e possam encontrá-

lo como a sua recompensa. 
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