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A recompensa da Busca: Orientação 
 

“Quem é o homem que teme o SENHOR? Ele o instruirá no caminho que deve seguir.”.                                                                                                                                          

Salmos 25:12 (NVI) 



 

 
Foco da Oração: Para aqueles que estão buscando a face de Deus, Ele promete que irá guiá-los no caminho 

certo. Quantos de nós nos encontramos clamando por ajuda para saber o caminho certo? A vida é cheia de 

decisões e escolhas, e muitas vezes o desafio de fazer as escolhas certas pode ser esmagadora. Se é as escolhas 

de uma carreira ou de um conjuge, ou as muitas outras opções que a vida nos traz ao longo do caminho, 

precisamos de ajuda para saber como tomar as decisões corretas. O Senhor promete aos que buscam Sua face, 

que Ele irá mostrar-lhes o caminho que deve escolher. No Salmo 32:8, o Senhor diz que irá guiar-nos com Seus 

olhos sobre nós. Com paz e segurança no meio das pressões da vida! O Deus do universo, que conhece todas as 

coisas promete para aqueles que vão buscar a Sua face, que ele irá ajudá-los em todas as decisões que eles 

precisarem fazer ao longo do caminho da vida. A recompensa maravilhosa para aqueles que buscam a Sua face. 

Você está enfrentando decisões difíceis em sua vida neste momento? Você já tomou a decisão de buscar a face 

de Deus? Sua orientação virá como fruto do relacionamento que você tever com Ele, quando buscar a Sua face 

acima de todas as coisas. Comece hoje. 
 

 

Dia 1: Passe o tempo hoje meditando sobre o Salmo 25:12 e Salmo 32:8. Permita que Deus fale com você 

através destes versos. 
Dia 2: Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Traga diante do Senhor e peça-Lhe orientação. 
Dia 3: Confesse ao Senhor as maneiras que você tem tentado resolver do seu próprio jeito, com sua 

própria força, em vez de confiar Nele. 

Dia 4: Interceda por sua família, que eles busquem ao Senhor e Sua orientação em suas decisões. 

Dia 5: Ore pela sua igreja hoje, que a liderança esteja buscando a orientação de Deus para as decisões que 

precisam tomar. 

Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade. Ore para que muitos busquem a face de Deus, e desejem a 

Sua direção para as suas vidas e suas igrejas. 

Dia 7: Ore hoje para que os missionários de sua igreja recebam orientação pela mão de Deus em seu 

trabalho para o Reino de Deus. 
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