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A recompensa da Busca: Tocado por Deus 
 

 

Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam; digam sempre aqueles que amam a tua salvação: 

“Grande é o SENHOR!” 

Salmos 40:16 (NVI) 



 

 
Foco de Oração: Nos últimos meses vimos o convite para buscar a face de Deus, as exigências e os custos, mas 

agora, oh gloriosa verdade, vamos olhar para as recompensas maravilhosas para aqueles que vão dar-se a 

busvcar a face de Deus. E a verdade é simples, uma vez que você provou a doçura da recompensa da sua 

presença, de sua face, você estará arruinado para qualquer outra coisa. Você nunca mais terá que substitua ou 

satisfaça o seu coração. Ele sozinho é a grande recompensa. A profundidade do Seu amor, a integridade de sua 

pessoa satisfaz o anseio da nossa alma, porque Ele o criou. Uma vez que encontrá-lo, todas as outras ofertas do 

mundo, a carne ou o diabo só serão ídolos ocos, faltará vida. Quando você encontrá-lo, o preço já não se torna 

um problema. As lutas são esquecidas na maravilha de encontrá-lo. E uma vez que gozamos de sua presença e 

intimidade, não vamos aceitar quaisquer outros substitutos. O convite de Deus para nós é para buscar a Sua face, 

e Ele promete que, na Glória de encontrá-lo, vamos descobrir novas dimensões de quão grande Ele realmente é. 

Prepare seu coração para buscá-lo. Prepare sua mente para persistir e você vai encontrá-Lo, e ser tocado por Sua 

presença a fim de desejar somente a Ele. 

 
 

Dia 1: Tire um tempo hoje para passar bastante tempo reafirmando o seu desejo de buscar a face de Deus. 

Dia 2: Peça ao Senhor para dar-lhe a determinação, a fé e a força, pelo poder do Espírito Santo para você 

não desistir de buscar a Sua face. 
Dia 3: Confesse todas as maneiras em que você pode ter duvidado ou queria desistir dessa busca.  

Dia 4: Interceda hoje por sua família, para que eles também desejem e não desistam de buscar a face de 

Deus. 

Dia 5: Ore por sua igreja para sejam capazes de encorajar uns aos outros como você para que juntos 

busquem a face de Deus. 

Dia 6: Peça ao Senhor pelos crentes de outras igrejas por toda sua cidade. Para que eles persistir e não 

desistam de buscar a face de Deus. 

Dia 7: Ore pelos missionários da sua igreja. Ore para que eles tenham força, visão e perseverança na 

pregação, buscando discípulos fieis. 

 

 

 

 

 
©  Your Servant in Christ Ministries,  2013 


