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A Recompensa da Busca: Alegria Plena 
 

 

Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. 

Salmos 16:11 (NVI) 


 

 
Foco de Oração: Nós temos que entender que a recompensa de buscar a face de Deus é o próprio Deus. Não 

emoções, nem sentimentos, nem prosperidade, mas o próprio Deus. Se pudermos entender isso, então podemos 

entender que o resultado, ou sobrenatural, de estar em Sua presença é a melhor recompensa que podemos ter. 

Aqui neste Salmo, Davi diz que uma das vantagens de estar na presença de Deus é a “alegria plena”. Na 

presença de Deus nos tornamos aquiulo para o qual fomos criados. A plenitude aqui significa estar satisfeito a 

ponto de transbordar. Integridade, inteireza, satisfação. Quando conhecemos a Sua presença, nada mais nos 

satisfaz. Queremos apenas ficar satisfeito com ele. Sua presença nos preenche e nos satisfaz com alegria 

completa e perfeita. Alegria é diferente de felicidade. A felicidade é o resultado de circunstâncias favoráveis. 

Alegria é o resultado da relação apropriada. Alegria não é dependente de condições, ou ter propriedades 

suficientes. Quando buscarmos e encontrarmos a face de Deus, vamos nos encontrar cheio de alegria com a 

celebração da satisfação que só o Pai Celestial pode nos dar. Alegria plena é uma recompensa de buscar a face 

de Deus. Vamos continuar a buscá-Lo para que possamos encontrar nele os prazeres satisfatórios completos que 

só Ele pode dar. 

 
 

Dia 1: Hoje, comprometerem-se a buscar a Sua face e não desistir até que você conheça a sua alegria 

perfeita. 

Dia 2: Passe algum tempo hoje pedindo a Ele para não deixar você ficar satisfeito com nada menos do que 

a Sua presença. 
Dia 3: Confesse todas as maneiras em que você tem substituído a felicidade com as circunstâncias de 

alegria em Sua presença. 

Dia 4: Ore por sua família hoje, para que ela alegria transbordante do Senhor em todas as circunstâncias. 

Dia 5: Ore pelos os membros de sua igreja para buscarem a face de Deus e experimentarem sua alegria 

transbordante. 

Dia 6: Ore pelas outras igrejas na sua cidade, no seu país para conhecerem e experimentarem a alegria da 

presença do Senhor em suas vidas, e momentos de adoração. 

Dia 7: Ore pelos seus missionários, para que transbordem com a alegria do Senhor, como um testemunho 

para aqueles que procuram alcançar. 
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