
Para meditar...

No início de minha caminhada com Cristo ouvi de um irmão amadurecido na fé que a vida cristã, 
para ser saudável, precisa ser fortalecida com a vitamina BO – Bíblia e Oração. 

De lá para cá compreendi que para vencer os altos e baixos da vida, permanecer firme na 
caminhada com Cristo, sobreviver as investidas satânicas que procuram minar nossa fé e não 
perder a sensibilidade do coração face ao pecado, é necessário manter a prática diária daquilo que 
muitos chamam de Prática Devocional, que é separar um tempo diário para receber o alimento da 
Palavra de Deus e levar nossa vida ao Pai em oração. Sem essa prática diária não há possibilidade 
de sucesso na vida cristã e nos tornamos cada vez mais semelhantes a uma paisagem desértica. O 
contrário também é verdadeiro. A vida submetida à Palavra e Oração se torna como árvore plantada 
junto a um grande rio, tendo suas folhagens sempre verdes e seus ramos cheios de frutos (Salmo 
1).

É muito importante desenvolver essa disciplina valiosa nos primeiros passos da vida com Jesus. É 
impossível fazer grandes feitos para a glória de Deus sem essa comunhão espiritual diária.

Antes de seguir seu treinamento para a vida, leia o Salmo 1 e Josué 1.1.-9.

Aterrissando na Palavra...

1. Enquanto estava no mundo, Jesus manteve uma comunhão maravilhosa com Deus. Explique 
onde e quando ele busca a comunhão com o Pai (Mc. 1.35).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ESTUDO DOZE

ENCONTRO DIÁRIO COM 
DEUS meu melhor alimento



2. A vida de Jesus sempre foi muito atarefada. Usando Marcos 1, vejamos como Jesus passou 
um período de 24 horas, do sábado até o dia seguinte.

a. A manhã de sábado (vv. 21-28)?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b. A tarde de sábado (vv. 29-31)?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

c. A noite de sábado (vv. 32-34)?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

d. A manhã seguinte (v. 35)?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Podemos aprender com Jesus que a oração é necessária para ter comunhão apropriada com 
Deus. 

1. Ler e meditar na Palavra é ouvir atentamente a voz de Deus no encontro diário com ele. Leia 
o Salmo 119.97-102 e responda às seguintes perguntas:

a. Que atitude devemos ter em relação a Bíblia (v. 97)? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b. Que atitude devemos ter em relação à leitura e estudo da Bíblia (v. 102)? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

c. Como apreciar a Palavra que aprendemos (vv. 97, 99)? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________



d. Como viver de acordo com a Palavra que aprendemos (v. 101)? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Refletindo sobre nosso coração...

1. Como você se sente ao refletir sobre o fato de Jesus sempre passar tempo com Deus no 
início da manhã apesar de sua agenda cheia?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Você tem o hábito de usar justificativas como “estou ocupado demais” ou “não tenho tempo” 
para realizar sua Prática Devocional? Em caso afirmativo, explique os prejuízos que você tem 
vivido em sua vida por não encará-la como prioridade.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Na sua opinião, por que é difícil separar um tempo para se encontrar com Deus diariamente 
apesar de seu desejo de fazê-lo?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Existe algum hábito que você deve estabelecer a fim de realizar fielmente seu momento 
devocional? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Faça uma revisão do que você aprendeu nesse encontro e compartilhe com outros. Veja se 
existe algo que deve ser colocado em prática imediatamente em sua vida.

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Procurarei me dedicar ao máximo para me encontrar com Deus

Das  (          h          )  às  (          h          )

______ / ______ / _________ (dia / mês / ano)

_______________________________ (assinatura)


