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ROTEIRO – Base 27/02/2022 
 

PEÇA A COISA CERTA 
# Salmos 27:4 # 

 
“Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, para 
contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo”. 
 

INTRODUÇÃO: 
Essa mensagem tem como objetivo transmitir uma convocação de Deus à Igreja de Jesus. 

Eu e você somos Igreja e precisamos aprender que há um lugar de realização plena na presença 

de Deus. Isso não é segredo, não é novidade, mas o fato é que as muitas distrações, os muitos 

desejos, os muitos sonhos materiais, a busca por realizações, tudo isso tem afetado e afastado a 

Igreja do lugar que Deus espera que estejamos. 

A busca pela presença de Deus deve ser a prioridade de um filho de Deus sobre qualquer 

outra coisa. Um filho de Deus precisa compreender, assim como o salmista entendeu, que uma 

única coisa é necessária: buscar a face de Deus e contemplar a sua beleza. 

Considerando Davi como autor desse Salmo, esse considera morar na Casa do Senhor e 

contemplá-Lo, sua prioridade nº 01. Justamente por isso declara que uma coisa pediria e isso 

buscaria. Diante dessa declaração, cabe aqui uma séria reflexão: Enquanto filhos de Deus, qual 

tem sido nossa prioridade? Temos prezado pela adoração e dedicado tempo a contemplar a 

beleza do nosso Deus? 

 
• PEÇA A COISA CERTA, POIS A ESCOLHA CORRETA EXTRAIRÁ O MELHOR QUE HÁ EM 
VOCÊ, TORNANDO-O UM ADORADOR GENUÍNO. 

“Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei;’ 
 

• Quais as consequências de viver uma vida distante da presença de Deus? 
 

• Você tem conseguido separar tempo para buscar a presença de Deus em 
oração? Qual seu maior desafio nessa área?  

 

• PEÇA A COISA CERTA, POIS A ESCOLHA CORRETA FARÁ COM QUE A GLÓRIA DE DEUS 
SEJA REVELADA. 

“...contemplar a beleza do Senhor”. 
 

• O que você mais admira no caráter de Deus? (Gálatas 5.23) 

 
• Qual característica do caráter de Deus você precisa se dedicar para 

desenvolver em sua vida?  
 
• PEÇA A COISA CERTA, POIS A ESCOLHA CORRETA TRARÁ REVELAÇÃO PARA TODOS SEUS 

DILEMAS.  
“meditar no seu templo”. 
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• Qual a importância da leitura e meditação bíblica na sua vida? 

 
• Cite um versículo ou passagem bíblica que te ajudou a discernir uma 

situação que você estava passando. 

 

CONCLUSÃO: 
 

O lugar dos filhos de Deus é no altar, contemplando a beleza do seu Pai. Salomão pediu 
sabedoria e conhecimento (2Cr 1:10), o filho pródigo pediu a herança do pai (Lc 15:12), a mãe de 
Tiago e João pediu um assento a direita e a esquerda, mas o salmista (Davi) pediu a presença, e 
todas as demais coisas lhe foram acrescentadas (Mt 6:33).  
 Chegou o tempo da Igreja de Jesus abandonar a prática de se aproximar do altar com um 

pires na mão e passar a se achegar ao Senhor com as mãos levantadas. Adoradores adoram em 
espírito e verdade, e é estes que Deus procura. Ao invés de murmuração, apresente cânticos de 
adoração. Ao invés de cabeças baixas, apresente olhos mirando para os montes. Ao invés de 
suficiência, apresente um coração quebrantado.  

Você está sendo convocado nesse tempo a fazer a escolha certa e entregar sua melhor 

adoração, dando a ELE a primazia em tudo que for fazer, escolhendo fazer morada aos pés do 
Senhor e contemplar a sua beleza. 

 
Pr. Miguel Nicolau 


