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sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", 
diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de 
lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e 
um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a 
mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me 
acharão quando me procurarem de todo o 
coração." Jeremias 29:11-13

Não sei ao certo o autor desta frase "Quem 
procura acha!", mas há muito tempo atrás o Senhor 
deixou claro, que quem O procurasse de todo 
coração O encontraria. No contexto deste texto do 
profeta Jeremias, o povo estava perdendo as 
esperanças pois seus sonhos e planos não estavam 
alinhados com os do Senhor, e por este motivo Ele 
disse: "Eu tenho planos diferentes dos seus planos, 
tenho planos de paz, esperança e um futuro".

A busca pela presença de Deus tem tido 
alguma prioridade na sua agenda? Quanto você 
tem desejado desfrutar mais de intimidade com 
seu Criador? Que nestes dias corridos, com 
demandas familiares, de trabalho, estudo, 
ministeriais ou quaisquer outras coisas, você possa 
priorizar a busca pela presença de Deus. O 
alinhamento de seus sonhos e planos aos de Deus, 
será proporcional a sua busca contínua por Sua 
presença. "Recorram ao Senhor e ao seu poder; 
busquem sempre a Sua presença." Salmos 105:4

"Escrevo este livro afim de instilar no leitor um 
anseio profundo pela presença de Deus. É justamente 
a ausência desse anseio que nos tem conduzido a essa 
baixo nível espiritual que presenciamos em nossos 
dias". Esta afirmação foi feita pelo teólogo A.W.Tozer 
no ano de 1948 no primeiro capítulo de seu livro 
"The porsuit of God", em português "À Procura de 
Deus". Diante da constatação que Tozer fez de seus 
dias, podemos sugerir que a falta de busca pela 
presença de Deus nunca foi por causa de inúmeras 
possibilidades de distrações ou falta de tempo, 
motivos que têm sido utilizados como "desculpa" 
nos dias atuais.

Há nas Escrituras um convite recorrente para que 
busquemos a Deus. Mas os filhos de Deus não estão 
sempre em Sua presença? Os filhos de Deus estão 
sempre diante da presença dEle pois Sua 
onipresença é real, e Ele sempre está perto de tudo e 
todos, trabalhando para nos transformar de acordo 
com Sua boa vontade (Mt 28.20). Nossa busca por 
Sua presença deve acontecer constantemente, pois 
há épocas em que nos tornamos tão negligentes ao 
Senhor, que nem sequer pensamos nEle, e 
esquecemos de depositar nossas esperanças 
nAquele em quem deveríamos depositar nossa 
confiança; além de não desfrutarmos 
conscientemente do conhecimento de toda Sua 
grandeza e beleza.

Desde o Antigo Testamento a busca continua 
pela presença de Deus é devida para que ajustemos 
nossa mente e coração aos Seus propósitos: "Porque 
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