
 

  
 A Nossa reunião de hoje meditaremos em 

uma palavra importante para as nossas vidas. Para 

isso, teremos alguns tópicos para entendermos a 

necessidade de buscarmos ao Senhor e vivermos 

vitoriosamente. 

 

1º) 5 ações para se buscar ao Senhor da 

maneira correta! 

a) Devemos buscar ao Senhor com 

prioridade. Vamos ler juntos Mateus 6:33 “Mas 

buscai primeiramente o Reino de Deus e sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas.” 

Na atualidade percebemos em algumas 

pessoas a tendência de considerar as coisas 

espirituais como algo de segunda classe, e assim 

deixam sempre para mais tarde, razão do porque 

nunca alcançam pleno sucesso em sua vida. 

Entenda... “Deus deve ser a nossa absoluta 

prioridade”. 

b) Devemos buscar ao Senhor com 

instrumentos espirituais. Precisamos compreender 

que buscar a Deus não é algo humano, intelectual, 

filosófico ou terreno, pois se trata de um ato 

extremamente espiritual. 

Olhe o que a Bíblia diz em Daniel 9:3 “E eu 

dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar 

com oração e rogos, com jejum e saco e cinza”. 

c) Devemos buscar ao Senhor de todo o 

nosso coração. Vamos ler a palavra em Jeremias 

29.13 “E buscar-me-eis, e me achareis, quando 

me buscardes de todo o vosso coração.” 

d) Devemos buscar ao Senhor com o 

coração preparado. 

Vamos ler II crônicas 19:3 “Boas coisas 

contudo se acharam em ti, porque tirastes os 

bosques da terra, e preparaste o teu coração, para 

buscar a Deus.” 

É normal encontrarmos pessoas que 

esperam Deus preparar o seu coração, mas a 

palavra nos diz que somos nós que devemos estar 

com o coração preparado para melhor servirmos a 

Deus. 

O rei Roboão não preparou o seu coração (II 

Cr 12:14); 

Ezequias orou por aquele que tem preparado 

(II Cr 30:19); 

“Preparado está meu coração” (Sl 57.7). 

 

 

e) Devemos buscar ao Senhor 

continuamente. 

“Buscai ao Senhor, e a Sua força, buscai a 

Sua face continuamente”. 

De que nos serviria buscar a Deus somente 

por um instante, somente na hora da dor, ou da 

angustia ou da necessidade? 

Para termos uma vitória completa em nossas 

vidas, precisamos agir intencionalmente de acordo 

com as seguintes regras: 

I – nunca pare de buscar a Deus. 

II – nunca se canse de O buscar. 

III – enfrente todas as adversidades e 

persevere em buscar a Deus. 

 

2º) 5 resultados extraordinários para as 

pessoas que buscam ao Senhor! 

a) Os que buscam ao Senhor alcançam 

galardão (Hebreus 11:6); Receberemos: o 

galardão da graça; galardão do poder; e galardão 

da vitória. 

b) Os que buscam ao Senhor alcançam 

entendimento (Pv. 28:5); Leia também I Jo 2:20 e 

Tg 1:5. 

c) Os que buscam ao Senhor alcançam 

resposta (Sl 34:4); 

Entenda que Deus responde segundo a Sua 

vontade e não de acordo com a nossa. E, Deus é 

absolutamente fiel e não existe razão para 

duvidarmos dele. Creiamos e esperemos. 

d) Os que buscam ao Senhor alcançam 

proteção (Sl 9:10) 

Deus oferece proteção: para os fracos (Sl 

6:2); para os abatidos (IS 57:15, 66:3 e Sl 42:5-11 

e 43:5); e para os angustiados (Sl 25:22). 

e) Os que buscam ao Senhor alcançam vida. 

“Buscai ao Senhor, e vivei” (Amós 5:6). 

Este é o nosso titulo de hoje e a nossa 

principal fala: “Devemos buscar ao Senhor e aí 

sim viveremos”. 

Para terminarmos a palavra, repita a 

seguinte frase: 

É TEMPO DE BUSCAR AO SENHOR! 

 

              
           

 

                 

Buscai ao Senhor! 

“Mas buscai primeiramente o Reino de 

Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas.” Mateus 6:33 

Semana 26 de Agosto à 

01 de Setembro de 2019. 


