
Guia de Oração 

PIB em Valentina – 2013 

Buscar a Face de Deus 
 

Guia de Oração 

 

 
45ª Semana 

 

A recompensa da Busca: Satisfação 

 

“A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete; com lábios jubilosos a minha boca te 

louvará.” 

Salmos 63:5 (NVI) 



 

 
Foco de Oração: Estas declarações de Davi vêm depois de sua declaração de que ele tinha visto a glória do 

Senhor no Santuario. A realização da nossa busca pela face de Deus, é que podemos ver a Sua Glória. E quando 

vemos a sua glória, percebemos que Ele satisfaz mais do que qualquer outra coisa que este mundo poderia 

oferecer. Davi usa a analogia da comida aqui: “você me satisfaz mais do que o mais rico banquete”. Solomão 

ecoa estes sentimentos ao longo do livro de Provérbios, muitas vezes usando a ilustração de pedras preciosas e 

riquezas. Seja qual for a analogia, a realidade é que só no, conhecimento íntimo pessoal de quem Deus realmente 

é, podemos encontrar a verdadeira satisfação. Vivemos vidas que são constantes lembretes de como o mundo 

nunca se nos satisfaz. Se você tem posses, poder ou relacionamentos, isto tudo ainda é pouco sem o 

conhecimento da pessoa de Deus. Esta verdadeira satisfação só vem para aqueles que o buscam, até vê-Lo no 

Seu santuário. Não se permita contentar-se com nada menos do que o próprio Deus. Só Ele trará a verdadeira 

satisfação na sua vida. Continue a buscar a face de Deus e não desista. 
 

Dia 1: Hoje, pense sobre as coisas que você olha para a satisfação na sua vida. Quantos desses estão 

enraizados na pessoa de Deus? Quantos no mundo? 

Dia 2: Confesse ao Senhor, hoje, as áreas de sua vida em que você olhou para a satisfação de outras coisas 

do que a Deus. 
Dia 3: Diga ao Senhor sua determinação para buscar a Sua face e ver a Sua Glória em Seu santuário. 

Dia 4: Peça ao Senhor para ajudá-lo e à sua família a encontrar sua satisfação na pessoa e caráter de Deus 

ao invés de posses terrenas. 

Dia 5: Hoje, ore pelos líderes de sua igreja para saber como orientar a sua igreja para buscar a Deus e 

descobrir que só Ele satisfaz. 

Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade para encontrarem essa mesma verdade, que na presença de 

Deus está a verdadeira satisfação. 

Dia 7: Ore para que os missionários de sua igreja vivam e ensinem que só Deus satisfaz todas as nossas 

necessidades. 
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