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SF104Princípios da vida espiritual 

Lição 2:  Guia de escuta

Lição 2 DE 5
nando Deus e a Sua Palavra uma prioridade 

i. Encontrar tempo para estar sós com deus
[1] Como você classificaria a importância que você dá à consisência ao seu encontro com 
Deus? Alta? Média? Baixa? Nenhuma? 

[2] Descreva brevemente qual você vê como sendo o maior obstáculo ou obstáculos para 
você arrumar tempo para se encontrar com Deus, numa base diária.

[3] Você vive com sentimento de culpa por negligenciar o tempo devocional pessoal? Como você 
classifica a culpa como um motivador válido para se relacionar com Deus? 

[4] Como você acha que essa lição classifica a culpa como motivação para se relacionar com Deus? 

[5] O que o relacionamento de Deus com Adão e Eva lhe diz sobre o relaciomento de Deus com o 
ser humano? 

[6] Você tem algum tipo de anseio ou desejo de estar com um amigo ou cônjuge amado? Você se 
identifica com a ilustração dessa parte da lição? Muitas pessoas não anseiam por Deus como por 
um amigo ou cônjuge amado, porque elas não O conhecem bem. Um recurso para gastar tempo 
com Deus é que essa prática cultiva esse tipo de anseio. Conhecer a Deus é amá-Lo.
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[7] Arrumar tempo para se encontrar com Deus é mais do que um item num lista de fazeres, 
da mesma forma como se encontrar com um amigo ou cônjuge não pode ser. Pense por 
alguns minutos sobre essa parte da aula e 2 Coríntios 3:18, e peça a Deus para cultivar uma 
paixão em sua alma por um encontro com Ele. 

ii. Uma abordagem relacional do investimento de tempo com Deus
[8] Você tem uma hora reservada no dia que você sente que vai mais ao encontro de suas 
necessidades e se encaixa melhor a sua agenda? Dê uma olhada na sua agenda diária e veja em que 
momento você poderá separar 30 minutos para ter um tempo com Deus. 

iii. Construindo um relacionamento 
[9] A chave para querer tempo junto é a profundidade do amor entre aqueles que estão 
se encontrando. Podemos ter que exercitar disciplina desde cedo para nos encontrarmos 
regularmente, porque não conhecemos a Deus o suficiente para que aquele amor profundo seja um 
incentivo. Se preciso for, você está disposto a se disciplinar para manter o seu compromisso com 
Deus até que o seu relacionamento com Ele se desenvolva?

[10] Para um atleta iniciante, a prática de exercícios pode ser um pouco tediosa e monótona, 
até que ele desenvolva habilidade suficiente para praticar bem o esporte. Você está disposto a 
desenvolver um plano que o ajude a exercer essas disciplinas espirituais naqueles dias em que não 
se sentir com vontade?

[11] Nessa lição é feita a pergunta: “Mas o que acontece quando o tempo e lugar estão ajendados 
e você realmente comparece para a sua hora silenciosa, mas não está disposto tê-la?” Como 
você responderia a esta pergunta? O que você fez com outros compromissos que tiveram que ser 
mantidos, mesmo quando você não esteve disposto? Essa é uma preocupação genuína para você? 
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iV. Trocando a força humana pela força divina 
[12] Você tem confiança suficiente de que, se pedir a Deus que o apoie com a sua disciplina e seu 
desejo de construir um relacionamento, isso terá efeito mesmo?

[13] Como você se identifica com a história sobre o aluno que se comprometeu em priorizar a 
sua hora silenciosa? Você acha que pode ter um apoio parecido de Deus? Pare por um momento 
aqui e ore para que Deus fortaleça a sua decisão por se engajar em um relacionamento espiritual 
crescente com Ele. 

 

V. Cultivando uma comunicação de via dupla
[14] Como você responde ao tipo de conversação e relacionamento de via dupla pessoal – e até 
íntimo – com Deus, descrito nessa parte da aula?

[15] Qual a sua facilidade em ter esse tipo de relacionamento aberto com outras pessoas? Saber 
que alguns acham isso mais fácil do que outros pode dar-lhe algum conforto, se você prefere ir um 
pouco mais devagar, na medida em que se abre com Deus. Conte a Ele, se você estiver indeciso(a) e 
peça a Ele que o ajude a confiar nEle o suficiente para se tornar mais aberto. 

[16] É importante seguir essa excelente abordagem de três passos historicamente testados e 
aprovados para a leitura da Bíblia. Da próxima vez que você for ler uma passagem, aplique todos os 
três passos. Um pouco de Bíblia bem lida é mais valioso do que longos trechos que não consigamos 
processar. 

[17] Qual era a sua abordagem da leitura bíblica no passado? Ela funcionava bem para você? 
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VI. Gastando tempo para digerir a sua refeição
[18] Qual tem sido a sua experiência com a Bíblia? Ela lhe proporciona novos ensinamentos e 
desafios? Leve essa parte da aula a sério e dê a Deus uma chance de realmente lhe ensinar a partir 
da Sua Palavra. Escolha um livro da Bíblia e gaste algumas semanas, lendo e relendo-o. 

Vii. Pondo no papel 
[19] Você já teve um diário? Se não, poderá tentar seguir as dicas dadas nessa parte da aula. Tente 
escrever cartas curtas para Deus como uma forma de registrar seus pensamentos de oração.  Foi 
daí que veio a maioria dos Salmos. Enquanto você lê e medita sobre as Escrituras, Deus vai lhe dar 
alguns novos pensamentos e idéias. É importante registrá-los, de modo que você possa retomá-los 
e meditar sobre as anotações que você tenha reunido. 

Viii. Variando os seus métodos 
[20] Você já experimentou ler livros devocionais? Você tem um livro favorito? Quase qualquer 
livro devocional que você vá usar vai introduzir a mensagem com uma passagem da Bíblia. Tenha 
certeza de ler sempre a passagem junto com o pensamento devocional. 

[21] Você tem uma maneira favorita de se relacionar com outras pessoas? Embora usemos uma 
variedade de métodos, alguns preferem escrever, outros falar, e outros ainda, ouvir. Com Deus, 
acrescentamos o ouvir silencioso, refletindo nossos pensamentos com Deus, para que o Seu 
Espírito responda.

[22] Reveja os objetivos para essa lição. 
Você consegue explicar a prioridade de uma abordagem relacional às devoções? 

Você já escolheu uma hora do dia e lugar para sua hora silenciosa e devocional que se en-
caixe com a sua personalidade? 

Explique, como trocamos a força humana pelo poder divino. 
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Reflexão

Registre um novo fato ou insight (perspicaz ou percepção) que você tenha tido ao longo dessa 
lição.

Aplicação

Antes de terminar essa lição, gaste alguns poucos minutos com a sua agenda e registre a 
hora em que você planeja se encontrar com Deus todos os dias.
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