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Requisitos para procurar o seu rosto: Foco - Estilo de Vida 

 

… aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. 

 

1 João 2:6  (NVI) 



 

 
Foco de Oração: Aqueles que sinceramente buscam a face de Deus, devem concentrar-se na Palavra de Deus e 

em seus pensamentos e os seus pensamentos dar frutos como estilo de vida. Muitas vezes, como crentes não 

consideramos este versículo de 1 João como algo que é um ideal, mas nunca atingível. Afinal, Jesus era Deus, 

então tudo isso foi fácil para ele. Mas a realidade é que Jesus era plenamente humano e, como homem, viveu 

uma vida de intimidade com Deus, como um exemplo para nós de como podemos e devemos viver. Talvez parte 

do problema é que não querem desistir de algumas partes do nosso estilo de vida para o bem de buscar a face de 

Deus. Talvez nós realmente não acreditamos que possamos viver uma vida assim ... no “mundo real”. Mas, no 

fim, essas são desculpas esfarrapadas que não vão ser consideradas diante do olhar santo de Deus em nossas 

vidas. Para buscar a face de Deus significa que estamos dispostos a fazer, as mudanças talvez radicais em nosso 

estilo de vida, a fim de alcançar o nosso objetivo. Estas podem incluir a forma como usamos o nosso dinheiro e 

nosso tempo. Isso pode significar ajustar os relacionamentos, ou examinar o nosso desejo de posses materiais. 

Do ponto de vista terrestre, isto pode parecer muito radical e extremo, mas para quem realmente busca a face de 

Deus, nenhum preço é alto demais se ele vai nos levar ao nosso objetivo desejado de buscar a Sua face. Esta 

semana examine seu estilo de vida, do ponto de vista de Deus. 

 
 

Dia 1: Tire um tempo esta semana para fazer a pergunta se você está pronto e disposto a fazer mudanças 

radicais no seu estilo de vida, a fim de buscar a face de Deus. 
Dia 2: Peça ao Senhor que lhe mostre se há mudanças no seu estilo de vida que você precisa fazer a fim 

de buscar a Sua face com todo o seu coração, alma e força. 
Dia 3: Hoje, faça uma oração de dedicação, dando a cada parte de seu estilo de vida a finalidade de buscar 

a face de Deus. Marque a data para que você se lembre dela. 
Dia 4: Ore por sua família para acompanhá-lo em fazer os ajustes necessários para o seu estilo de vida 

como uma família. 
Dia 5: Ore hoje pelas outras famílias em sua igreja, que elas possam estar dispostas a mudar todas as áreas 

de sua vida na busca da face de Deus. 

Dia 6: Ore por um poderoso mover do Espírito de Deus em outras igrejas em sua cidade, que Deus desafie 

muitos crentes com essa mesma mensagem de mudança de estilo de vida. 
Dia 7: Ore para que aqueles que estão no campo missionário, muitos dos quais já fizeram mudanças 

radicais em seus estilos de vida. Continuem tendo força e resistência. 
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