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Custo da Busca: Prioridades - Relacionamentos 

Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais 

do que a mim, não pode ser meu discípulo. 

Lucas 14:26 (NVI) 



 

 
Foco de Oração: Ser aquele que está buscando a face de Deus significa que Ele deve ser a prioridade em nossas 

vidas, nossos bens, nossos estilos de vida e nossos relacionamentos. Talvez para muitos, esta pode ser a mais 

difícil de todas. É talvez por isso que o Senhor Jesus usa esses termos fortes para descrever o caminho do 

discipulado. Nossas relações com a família, maridos, esposas, filhos, netos, mãe e pai, são todos preciosos para 

nós. Tanto é assim que muitos abandonaram sua fé, a fim de buscar um relacionamento que eles desejavam. 

Muito tem sido escrito sobre o uso da palavra “ódio” nestes versos, mas o resultado final é simplesmente que 

Deus diz que Ele deve estar no topo da nossa lista dos mais desejados e procurados relacionamentos. O que torna 

isso ainda mais difícil é que Ele não se apresenta de forma física para nós, nossas famílias, amigos e entes 

queridos. A decisão de buscar a face de Deus nos obriga a tomar decisões radicais e, talvez, até mesmo 

dolorosas. De repente, o “romance” da idéia de buscar a face de Deus é substituída pela dura realidade de que ele 

vai nos custar. Talvez até mesmo um grande custo. Mas para aqueles que optam por trilhar este caminho a 

buscar a face de Deus não importa a que custo. A recompensa supera de longe o sacrifício aqui neste mundo. Ele 

é a relação final. 

 

Dia 1: Passe o tempo hoje buscando no seu coração. Você está buscando a face de Deus e um 

relacionamento com Ele como prioridade número um em sua vida? Ou há outros em seu lugar? 
Dia 2: Volte o seu coração e a sua mente para o Senhor, hoje, com o propósito de fazê-lo o número um em 

seus desejos. 
Dia 3: Peça ao Senhor para aumentar o seu amor e desejo por ele, especialmente se o seu amor esfriou. 
Dia 4: Ore para que os relacionamentos na sua família sejam centrados em um supremo amor pelo Senhor 

buscando a Sua face juntos. 

Dia 5: Ore para que os relacionamentos na sua igreja sejam centrados em Deus com amor apaixonado 

pelo Senhor 

Dia 6: Ore para que esta forma de relacionamento com Deus seja pregada com poder nas outras igrejas na 

sua cidade e estado. 
Dia 7: Interceda hoje para que os missionários em países estrangeiros estejam vivendo e pregando esta 

mensagem radical de amor pelo Senhor. 
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