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Requisitos para procurar o seu rosto: Foco - Nossos Afetos 

 

Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está 
assentado à direita de Deus. 

 
Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. 

Colossenses 3:1-2 (NVI)



 
Foco de Oração: Nossos afetos são aquelas coisas que nós colocamos os nossos. A fim de realmente buscar e 

encontrar a face de Deus, devemos diligentemente examinar onde vamos colocar os desejos de nossos corações. 

O apóstolo João em 1 João 2:15 nos diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas do mundo. Isso não quer 

dizer que temos de ter um estilo de vida monástica, a fim de buscar a Deus, mas o que isso significa, é que 

devemos diligentemente cuidar de nossos corações para que nossos desejos para as coisas, ou relacionamentos 

do mundo não ofusquem nosso desejo para as coisas de Deus. Esses afetos não são geralmente roubados de 

repente, mas lentamente ao longo do tempo. Nós professamos o nosso amor pelo Senhor, mas, semanas ou 

meses depois, o desejo de ter um carro novo, ou novos móveis começa a roubar o tempo que eu gasto com o 

Senhor. Eu gasto mais tempo pensando sobre essas outras coisas que eu faço do que pensando sobre o meu 

relacionamento com Deus. Repetidas vezes no Antigo Testamento, Deus descreve como ele se espanta que os 

corações de Israel são tão facilmente transformados. E nós não somos diferentes do que eles. À medida que 

procuramos a face de Deus, vamos dar atenção séria para vigiar os afetos, os desejos de nossos corações. Onde é 

que os meus verdadeiros desejos se encontram ... para com Deus? Ou para as coisas deste mundo? 

 

 

Dia 1: Em seu tempo de oração hoje, dê permissão ao Senhor para examinar seu coração e mostrar-lhe 

como Ele vê os teus desejos. 
Dia 2: Confesse ao Senhor todos os motivos que seu coração tem para se afastar Dele para as coisas deste 

mundo. 
Dia 3: Hoje, passe algum tempo dedicando todas as áreas de seu coração, seu desejo, suas afeições para 

procurar o sua face. Não importa o que aconteça. 

Dia 4: Ore hoje para que sua família tenham coraçõs que são definidos sobre as coisas de Deus. 

Dia 5: Interceda hoje pelos membros de sua igreja. Ore para que Deus faça uma obra através de Seu 

Espírito para mudar os desejos em busca da sua face. 

Dia 6: Ore por seus irmãos e irmãs em outras igrejas em sua cidade para que tenham corações que buscam 

as coisas de Deus e não as coisas do mundo. 
Dia 7: Hoje, rogue por uma virada  no mundo dos corações das coisas do mundo, para buscarem o Deus vivo e 

          verdadeiro. 
 

 

 

 

 

 

©  Your Servant in Christ Ministries,  2013 


