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1 Ó Deus, tu és o meu 

Deus, eu te busco 

intensamente; a minha 

alma tem sede de ti! 

Todo o meu ser anseia 

por ti, numa terra seca, 

exausta e sem água.  



Mas eu confio em 

ti, Senhor, e digo: 

"Tu és o meu Deus".  
Sl 31.14 



Guarda a minha vida, 

pois sou fiel a ti. Tu 

és o meu Deus; salva 

o teu servo que em ti 

confia! Sl 86.2 



Tu és o meu Deus; 

graças te darei!  

Ó meu Deus, eu te 

exaltarei! Sl 118.28 



Busca constante 

por mais de Deus 

1ª Reação 



1 Ó Deus, tu és o meu 

Deus, eu te busco 

intensamente; a minha 

alma tem sede de ti! 

Todo o meu ser anseia 

por ti, numa terra seca, 

exausta e sem água.  



Deus fez isso para que os 

homens o buscassem e 

talvez, tateando, 

pudessem encontrá-lo, 

embora não esteja longe 

de cada um de nós.  
At 17.27 





1 Como a corça anseia 

por águas correntes, a 

minha alma anseia por 

ti, ó Deus. 2 A minha 

alma tem sede de 

Deus, do Deus vivo...    
Sl 42.1,2 



13 Quem beber desta água terá 

sede outra vez, 14 mas quem 

beber da água que eu lhe der 

nunca mais terá sede. Pelo 

contrário, a água que eu lhe 

der se tornará nele uma fonte 

de água a jorrar para a vida 

eterna". Jo 4.13,14. 



13 O meu povo cometeu dois 

crimes: eles me 

abandonaram, a mim, a 

fonte de água viva; e 

cavaram as suas próprias 

cisternas, cisternas 

rachadas que não retêm 

água. Jr 2.13 



Adoração 

consciente 

2ª Reação 



2 Quero contemplar-te 

no santuário e avistar 

o teu poder e a tua 

glória.  



20 Àquele que é capaz de fazer 

infinitamente mais do que 

tudo o que pedimos ou 

pensamos, de acordo com o 

seu poder que atua em nós,  
21  a ele seja a glória na igreja 

e em Cristo Jesus, por todas as 

gerações, para todo o sempre! 

Amém! Ef 3.20,21 



3 O teu amor é melhor 

do que a vida! Por isso 

os meus lábios te 

exaltarão.  



14 Vós não sabeis o que 

sucederá amanhã. Que é 

a vossa vida? Sois, 

apenas, como neblina 

que aparece por instante 

e logo se dissipa. Tg 4.14 



4 Eu te bendirei 

enquanto viver, e em 

teu nome levantarei 

as minhas mãos.  



Intimidade Alegre 

3ª Reação 



5 A minha alma ficará 

satisfeita como de rico 

banquete; com lábios 

jubilosos a minha boca 

te louvará. 





11 Tu me farás ver os 

caminhos da vida; na tua 

presença há plenitude 

de alegria, na tua destra, 

delícias perpetuamente. 
Sl 16.11  



8 Eles se banqueteiam 

na fartura da tua casa; 

tu lhes dás de beber 

do teu rio de delícias.  



20 Eis que estou à porta e 

bato. Se alguém ouvir a 

minha voz e abrir a 

porta, entrarei e cearei 

com ele, e ele comigo. 

Ap 3.20  



6 Quando me deito 

lembro-me de ti; 

penso em ti durante 

as vigílias da noite.  



5 ...esperem até que o 

Senhor venha. Ele trará à 

luz o que está oculto nas 

trevas e manifestará as 

intenções dos corações. 

Nessa ocasião, cada um 

receberá de Deus a sua 

aprovação. I Co 4.5 



7Porque és a minha 

ajuda, canto de alegria à 

sombra das tuas asas.  
8A minha alma apega-se 

a ti; a tua mão direita 

me sustém.  



10Por isso não tema, pois 

estou com você; não tenha 

medo, pois sou o seu Deus. 

Eu o fortalecerei e o 

ajudarei; Eu o segurarei 

com a minha mão direita 

vitoriosa. Is 41.10 



1Aquele que habita no 

abrigo do Altíssimo e 

descansa à sombra do Todo-

poderoso  pode dizer ao 

Senhor: Tu és o meu refúgio 

e a minha fortaleza, o meu 

Deus, em quem confio. 
Sl 91.1 



Conclusão 


