
 ANOTE:
Com freqüência, aquilo que Deus quer nos dizer fica mais claro 
quando  o  escrevemos.  Procure  resumir  o  que  Deus  lhe  disse 
numa frase só. Anote, num diário de Encontros com Deus, “O que 
Deus me disse hoje: ... [complete a frase]”. Esta prática cria uma 
atitude  de  expectativa,  que  nos  ajuda  a  prestar  mais  atenção 
àquilo que lemos. 

 ORE...
Responda  a  Deus  por  aquilo  que  Ele  lhe  tem  mostrado.  Esta 
resposta pode ser uma palavra de gratidão, de louvor, um pedido, 
etc. 

 PRATIQUE... (cf. Tiago 1.22-25!) 

Faça aquilo que Deus lhe indicar, com os recursos que Ele mesmo 
lhe oferece (cf. Fil 2.13; Heb 13.21). 
Viva a vontade de Deus, sob a Sua direção e nas forças do 
Seu Espírito Santo!
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Introdução
A vida cristã é uma vida na intimidade com Deus, uma vida de 
comunhão  permanente  com Ele.  São  encontros  e  bate-papos 
gostosos, nos quais ambos falam e interagem, assim como dois 
amigos que tem a liberdade de abrir  seu coração e conversar 
sobre tudo. 
Além  da  comunicação  espontânea,  “encontros  diários” 
enriquecem o nosso relacionamento. Cada encontro pessoal com 
Deus é como um banquete espiritual, que alimenta a nossa alma 
e  contribui  para  a  nossa  saúde  espiritual,  a  fim  de  que 
“cresçamos  na  graça  e  no  conhecimento  de  nosso  Senhor  e 
Salvador Jesus Cristo” (2ª Pe 3.18).
A. Razões para um encontro diário com o Senhor (Pense em 
algumas...)

• ____________________________________________________
• ____________________________________________________
• ____________________________________________________

B. Requisitos para um encontro diário com o Senhor
• Estabeleça  uma  hora  certa,  para  que  boas  intenções  se 

concretizem (cf. Sal 5.3; 88.13; Mrc 1.35).

• Escolha um lugar tranqüilo,  livre de distrações (onde possa se 
concentrar).

• Escolha um “método” apropriado, e um plano de leitura bíblica 
equilibrado. 

• Tenha  um  coração  aberto  para  escutar  a  voz  de  Deus,  e 
disposição para obedecê-la.

Este e outros estudos estão disponíveis gravados em CD e DVD e texto.
Visite nosso site na internet: www.ibcu.org.br



C. Sugestões para o encontro diário com o Senhor
 ORE:

• Comece louvando e agradecendo a Deus (cf. Sal 95.1-7).

• Peça  que  Deus  lhe  mostre  se  há  algum pecado  que  precise 
reconhecer e confessar (cf. 1ªTim 2.8; Sal 66.18; Isa 59.1-2; Mat 
5.23s; Mrc 11.25). Quando Deus mostrar algum pecado, aplique 
1ª João 1.9!

• Peça  ao  Senhor  alguma  palavra  para  o  dia...  [Pode  também 
refletir sobre a sua situação particular, pensando em perguntas 
ou necessidades específicas,  e apresentar  elas a Deus (cf.  1ª 
Sam  1.15).  Quanto  mais  específica  for  a  sua  pergunta,  mais 
claramente entenderá a resposta.]

• Imagine que Deus lhe diz: “Eu quero instruí-lo e ensiná-lo no 
caminho que deve seguir…“ (Sal 32.8). 

• Responda com uma atitude de coração que diz: “Fala, Senhor,  
pois o teu servo está ouvindo...“ (1ª Sam 3.9). 

• Peça que Deus lhe ajude a entender o que Ele lhe quer dizer 
hoje.

 LEIA:
Leia uma porção da Palavra de Deus, seguindo um plano 
equilibrado de leitura bíblica.

... MEDITE...
Reflita sobre o que leu no texto bíblico, buscando respostas para 
as seguintes perguntas:

• O que o texto diz a respeito de  Deus,  de  Jesus Cristo ou do 
Espírito Santo?

• Há algum outro ensinamento no texto?

• Menciona-se alguma promessa da qual eu possa me apropriar?

• Menciona-se  alguma  coisa  no  texto  pela  qual  eu  possa 
agradecer? 

• Menciona-se alguma coisa no texto que eu possa pedir?

• Menciona-se  algum  erro ou  pecado que  eu  deva  evitar  ou 
confessar?

• Menciona-se algum recurso para vencer tentações ou pecados?

• O que há neste texto que eu  mais preciso aplicar na minha 
vida? (Algum exemplo a imitar? Alguma coisa que deva fazer?)

• Como posso aplicá-lo hoje?

• Como o texto  responde a minha situação específica?  De que 
maneira Deus fala para a situação específica que estou vivendo 
hoje? 


