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31ª Semana 

 

Custo da Busca: Prioridades - Marcos antigos 

 

Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocados por seus antepassados.  

Provérbios 22:28 (NVI) 



 

 
Foco de Oração: Assim como o tesouro escondido nos fala da prioridade de posses, os marcos antigos nos 

desafiam a darmos prioridade aos princípios comprovados da Palavra de Deus e Seus caminhos. Deus 

estabeleceu certas verdades que nos levam à Sua presença. Estas são verdades eternas (antigo) que se aplicam 

independentemente da idade que temos. O mundo e a cultura ao nosso redor tenta pressionar-nos a acreditar que 

esses marcos antigos estão desatualizados e não se aplicam a vida hoje. Às vezes, as pressões podem ser 

esmagadora. Mas as verdades de Deus são eternas e não se limita aos tempos, épocas ou culturas. Se queremos 

ser um povo que verdadeiramente deseja buscar a face de Deus, então devemos entender que há um custo para 

essa busca, e um desses custos é alinhar nossas prioridades com as verdades eternas da Palavra de Deus. Isso 

significa que é preciso estar familiarizado com estas verdades nas Escrituras, e, em seguida, estar disposto a 

aplicá-las a todas as áreas de nossas vidas. Estar disposto a ser “contra-cultural”, se necessário, a fim de seguir os 

caminhos eternos que Deus traçou para si mesmo para nos levar. Áreas de finanças, relacionamentos, estilo de 

vida, modo de falar, cada área da vida será afetada se escolhermos os caminhos antigos, mas a recompensa será 

que vamos encontrá-Lo. Um objetivo digno. 

 

Dia 1: Você já passou algum tempo avaliando sua vida, o padrão de Deus? Tire um tempo hoje para 

responder a essa pergunta diante do Deus que conhece todos os “caminhos antigos?”. 
Dia 2: Peça ao Senhor hoje para revelar-lhe as áreas de sua vida que precisam entrar em sintonia com Sua 

Palavra. 
Dia 3: Consagre sua vida, seu tempo, e todas as áreas de sua vida na busca pela face de Deus, e viva de 

acordo com os princípios da Sua Palavra. 
Dia 4: Interceda por sua família hoje, que iram acompanhá-lo nessa busca. 

Dia 5: Peça ao Senhor para começar a alinhar a vida em sua igreja com os seus marcos antigos e que 

vivam para buscar a face de Deus. 

Dia 6: Peça ao Senhor para fazer esse trabalho na vida dos outros crentes em sua cidade. Ore por outras 

igrejas e pastores pelo nome. 

Dia 7: Ore pelos missionários que você sabe que eles precisam viver isso no campo missionário, onde a 

pressão pode ser tão grande assim. 
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