
Cresça 2 – Aprenda a Como Crescer Espiritualmente 

•	  Nesse curso conheceremos as disciplinas espirituais que levam um cristão a 
se tornar forte e maduro na fé.



Introdução 

•	 Deus deseja se encontrar com você todos os dias.


Colocando o tempo com Deus na agenda 

•	  Jesus tinha como prioridade passar tempo a sós com o seu Pai.


•	  Quanto mais atarefado ele estava, mais ele precisava estar com o Pai.


PEDIR PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


Lucas 5:15-16 “Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de 
forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. 
Mas Jesus retirava-se para lugares solitários, e orava”.


•	  Se Jesus, o Filho de Deus, e nosso exemplo, passava tempo com o Pai, 
será que nós também não deveríamos fazê-lo?



Escolhendo o melhor horário 

•	  O melhor horário é quando você está mais desperto.


•	  Deus merece o melhor do nosso tempo.


Exercícios (p.20): 

PEDIR PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


Leia Salmos 5:3 De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te apresento a 
minha oração e aguardo com esperança.


•	  Em que período do dia o autor desse Salmo aproxima-se de Deus?


•	  Quais são, para você, os benefícios da manhã?


Outro fator a considerar é a própria agenda 

•	  O estado de atenção mental e a disponibilidade de tempo são fatores 
importantes na decisão quanto ao tempo para o quarto de escuta.


Pergunta: Quais os prós e contras de se orar de manhã, à tarde e à noite?


Jesus muitas vezes escolheu a primeira hora da manhã para buscar a Deus 

PEDIR PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO


Marcos 1:35 De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu 
de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.



TESTE DE BIOTEMPO 

•	 Michael Breus, psicólogo clínico, conhecido como o "Doutor Sono", defende 
que cada indivíduo tem um "cronotipo", e com base nisso, horários melhores do 
que outros para fazer atividades.


•	  Ele criou um teste para que as pessoas descubram qual é o seu perfil de 
acordo com o relógio biológico, baseados no comportamento de quatro animais: o 
golfinho, o leão, o lobo e o urso.


•	  Faça o teste e descubra as características do seu perfil ao final do 
questionário.



Um aspecto importante na questão de ter o quarto de escuta de manhã, é que 
sua mente está renovada. 

•	  Há pessoas que preferem à tarde ou à noite para sentirem-se mais 
despertas, terem mais tempo ou concentrarem-se melhor.


•	  Se você escolher o horário da noite, tem a oportunidade de refletir a respeito 
do seu dia à luz das Escrituras, e preparar-se para a batalha do dia seguinte.


•	  Além disso, pessoas que têm seu tempo com Deus à noite relatam que 
dormem mais tranquilas por terem colocado o fardo do seu dia aos pés do Pai.


Exercícios (p.21): 

•	  O que melhor se encaixa em sua agenda quanto ao tempo no quarto de 
escuta: manhã, tarde ou noite? Por quê?



Seja constante 

•	  A falta de constância provavelmente é o maior empecilho para um quarto de 
escuta regular, diário.


•	  Quarto de escuta não é uma questão de “ter vontade”, mas de hábito.


•	  Você não precisa “ter vontade” para fazer sua devocional diária. O quarto de 
escuta é uma questão de fé e disciplina – não de vontade ou sentimentos.


•	  Determine que seu tempo no quarto de escuta será a primeira coisa a ser 
colocada na agenda.



Princípios para a constância no quarto de escuta 

1.	 Estabeleça um horário. A probabilidade de realmente ter o tempo no quarto 
de escuta vai aumentar se você, de fato, colocar isso em sua agenda.


2.	 Planeje suas atividades diárias de acordo com o horário que você 
estabeleceu. Você precisa planejar a sua agenda de acordo com o horário que você 
estabeleceu. Você precisa planejar a sua agenda de acordo com o tempo no quarto 
de escuta, e não o contrário.


3.	 Estabeleça quanto tempo vai passar com Deus. Inicie com meia hora, e 
gradualmente aumente para uma hora.


4.	 Permaneça firme. No início, pode ser que você só consiga cinco minutos de 
qualidade. Mas na medida em que você persistir, os cinco minutos passarão a ser 
vinte e trinta, e seu tempo com Deus será a maior alegria do seu dia.


5.	 Acima de tudo, lembre-se de que o objetivo é conhecer o Deus vivo, ou seja, 
relacionamento.


Exercícios (p.23): 

• Das cinco sugestões, qual é a mais útil para a sua situação no momento? 
Por quê?



COMO ADQUIRIR UM NOVO HÁBITO? 

•	 Hábitos consolidados demandam pouco esforço consciente: agimos sem 
nem mesmo nos dar conta de grande parte das coisas que fazemos. Mas criar um 
comportamento novo não é assim tão fácil. Cientistas e mesmo a maioria das 
pessoas sabem que introjetar condicionamentos requer tempo e insistência. O que 
ninguém sabia era quanto tempo esse condicionamento exigia.


•	 Em busca dessa resposta, a psicóloga Phillippa Lally, da Universidade 
College, de Londres, pediu a 96 alunos de graduação que adquirissem um hábito 
em 12 semanas repetindo diariamente um comportamento saudável, como beber 
uma garrafa de água durante determinado período.


•	 Os resultados, publicados em European Journal of Social Psychology, 
sugerem que os hábitos precisam de muito mais tempo para se instalar do que 
pensavam inicialmente os pesquisadores: em média três meses, mas esse tempo 
pode ser bem maior, dependendo da pessoa e do hábito que se deseja adquirir.


•	 Outra constatação do estudo ajuda a diminuir o desconforto daqueles que 
querem adquirir comportamentos mas eventualmente interrompem o processo de 
condicionamento: deixar de repetir a tarefa por um ou dois dias não invalida o 
processo, desde que em seguida a prática seja retomada com regularidade.


BALLET 

•	 Bailarinas são preparadas desde a infância, a partir dos 6 anos de idade. São 
em média 4 anos de preparação e trabalho duro antes que uma aluna possa vestir 
sapatilhas de ponta.


•	 Isso porque o corpo todo da bailarina deve ser preparado de forma 
adequada para subir na ponta. Os anos anteriores de aulas vão fortalecer os 



Apresentação do vídeo 

•	 Não acredita? Tá pesando que é moleza?


(próximo slide) 
Vídeo Na ponta dos pés



Vídeo Na ponta dos pés 2min



Aceite os fracassos 

•	 Passar tempo com Deus é uma alegria, não um fardo.


•	  Quando as circunstâncias impedirem você de ter o tempo com Deus, não 
deixe o diabo condená-lo.


•	  Siga em frente, e não desista.


•	  Exceções à regra vão acontecer; isso faz parte da vida.


Pedras no caminho? Eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo.



Quanto tempo eu devo dedicar a Deus? 

•	  Ter um quarto de escuta diário é como correr uma maratona, e não uma 
corrida de cinquenta metros.


•	  Não tente ser um gigante espiritual em um só salto de fé.


•	  Deus revelará quanto tempo ele deseja que você dedique a ele a cada dia.


•	  Você não precisa desistir de seu trabalho ou família e passar oito horas por 
Deus em oração.


•	  Defina um objetivo realista que você possa manter, em vez de um que 
certamente não conseguirá alcançar.


•	  Para aqueles que estão começando sua caminhada de tempo com Deus, há 
o perigo de tentar passar tempo demais com ele.


•	  Quando entusiasmo se acabar, você poderá sentir-se esgotado e até parar 
completamente de ter seu quarto de escuta.


Exercícios (p.24): 

•	  Em sua opinião, quanto tempo uma pessoa deve dedicar para sua 
devocional diária?


Um dos problemas mais comuns na sociedade de hoje, que vive em ritmo 
acelerado, é não passar tempo suficiente com Deus. 



Muitos querem alcançar progresso espiritual sem pagar o preço para ter esse 
crescimento. 

•	  Crescer em intimidade com o Deus vivo leva tempo.


•	  A recomendação para aqueles que estão começando com seu quarto de 
escuta é dedicar trinta minutos por dia, com o objetivo de aumentar esse tempo 
gradualmente para uma hora.


•	  No início, os trinta minutos vão parecer uma década, mas logo o tempo 
começará a passar voando.


•	  Você desejará separar mais tempo em sua agenda para buscar o Deus vivo.


•	  A razão para estabelecer um determinado período de tempo é ajuda-lo a 
atravessar os tempos de deserto.


Exercícios (p.26): 

•	  Como você se sente em relação à sugestão de passar 30 minutos com o 
Senhor todos os dias?



O segredo é não desistir. 

•	  Quanto mais tempo você passar com Deus, mais liberdade você terá em sua 
presença.


•	  A quantidade de tempo se tornará qualidade na medida em que você 
crescer no relacionamento com ele.


Exercícios (p.27-28): 

•	  Quais tem sido os seus obstáculos para um tempo regular diário no quarto 
de escuta?


•	  Decida por um horário específico para o seu encontro diário com Deus. 
Então, ajuste seu alarme ou agenda antecipadamente, para ter certeza que manterá 
esse compromisso.


•	  Decida quanto tempo passará no seu quarto de escuta, de forma que 
melhor se adapte a você.


•	  Nas próximas duas semanas, cumpra o tempo diário no quarto de escuta 
que você mesmo definiu.


Não desista! Você pode estar a apenas um metro do seu maior tesouro!



Pontos principais, até agora: 

•	  Jesus nos convida a passar tempo com ele num determinado tempo a cada 
novo dia. Para muitas pessoas, o melhor é passar esse tempo de qualidade logo de 
manhã; outras preferem à tarde ou à noite.


•	  O segredo para definir quando você terá seu tempo de quarto de escuta é 
descobrir em que período do dia você está em melhor estado de atenção mental, e 
o momento em que terá tempo suficiente para esse objetivo.


•	  A regularidade é muito importante para desenvolver o hábito de ter um 
tempo diário com Deus.



Onde encontrar-se com Deus 

•	  Além do tempo, outro fator importante do quarto de escuta é o local.


•	  O barulho do trânsito, computadores, e telefones celular fazem parte do 
mundo moderno.


•	  Crescemos tão acostumados com o barulho que nos sentimos 
desconfortáveis com o silêncio.


•	  Jesus ministrou às multidões que clamavam, porém, ele também precisava 
“fechar a porta” para ter comunhão com o Pai.


Lucas 6:12-13 Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou 
a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze 
deles, a quem também designou apóstolos.


•	  Assim como Jesus, abandone o barulho do seu trabalho, ministério e família 
para buscar a Deus. Não podemos esperar entrar na presença santa de Deus 
enquanto assistimos à TV, somos interrompidos por telefonemas ou estamos 
dirigindo a caminho do trabalho.



•	 A palavra grega para “quarto”, em Mateus 6:6, se refere a um lugar dentro do 
templo, no Antigo Testamento, em que se guardavam os tesouros. Isto é o que 
espera por você em seu quarto de escuta: os tesouros da intimidade com Deus.



Uma variedade de lugares secretos 

•	 Não importa qual seja o seu “quarto secreto”, desde que você possa “fechar 
a porta” para o barulho e as preocupações da vida diária.


Exercícios (p.30): 

Segue abaixo uma lista com possíveis lugares secretos. Assinale aqueles de que 
você mais gosta:

- Quarto

- Parque

- Escritório

- Praia

- Quintal

- Bosque

- Jardim

- Garagem

- Banheiro


Pergunta: Por que você gosta desses lugares?


Exercícios (p.31): 

•	 Qual é o lugar secreto que você mais deseja?


•	 Em que lugares você já passou tempo com Deus?



O único critério para determinar o seu lugar secreto é a garantia de que 
prevaleça a quietude. 

Exercícios (p.31): 

•	 Possíveis distrações:

- Chamada telefônica

- Campainha da porta

- Crianças chamando

- Fome

- Música alta

- TV

- Internet


Pergunta: Qual é a distração mais frequente no seu caso? 

Sussurro de Deus 
• Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro de uma 
grande cidade. Seus olhos não conseguiam crer na altura dos edifícios e ele mal 
conseguia acompanhar o ritmo frenético das pessoas indo e vindo. Espantava-se 
com o barulho ensurdecedor das sirenes, dos automóveis e das pessoas falando 
em voz alta.

•  De repente, o índio falou: "ouço um grilo..."

•  O amigo espantado retrucou: "impossível ouvir um inseto tão pequeno nesta 
confusão!"

•  O índio insistiu que ouvia o cricrilar de um grilo. Tomou seu amigo pela mão 
e levou-o até um canteiro de plantas. Afastando as folhas, apontou para o pequeno 
inseto.

• "Como"? Perguntou o rapaz, ainda sem crer.

•  O índio pediu-lhe algumas moedas e jogou-as na calçada. Quando elas 
caíram e se ouviu o tilintar do metal, muita gente se voltou.




A postura corporal na presença de Deus 

•	 Deus não está excessivamente preocupado com como chegamos a ele. Ele 
está muito mais preocupado que de fato passemos tempo em sua presença.


•	 Contudo, a Bíblia incentiva uma variedade de posturas corporais.


Exercícios (p.32): 

Qual é a postura que você normalmente utiliza na presença de Deus?


ESCREVA AS POSTURAS NO QUADRO

PEÇA PARA ALGUMAS PESSOAS LEREM OS TEXTOS BÍBLICOS


- De joelhos. Esdras 9:5 Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu 
abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos 
estendidas para o Senhor, o meu Deus.


- Com o rosto no chão. Êxodo 4.31 


- Com o corpo inclinado, curvado. 2Reis 18:22 Mas, se vocês me disserem: 
Estamos confiando no Senhor, o nosso Deus; não é ele aquele cujos santuários e 
altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: Vocês devem adorar 
(prostrar-se) diante deste altar em Jerusalém?


- Com a cabeça inclinada, curvada. Isaías 58:5 Será esse o jejum que escolhi, que 
apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite 
sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao 
Senhor?


- Em pé, na presença do Senhor. Neemias 9:2 Os que eram de ascendência 



Encontrando Deus 

•	 Porque Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, não precisamos 
encontrar com ele em um lugar ou posição específica. Mas precisamos encontra-
lo.


Exercícios (p.33): 

Leia Jeremias 29:13-14a Vocês me procurarão e me acharão quando me 
procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o 
Senhor.


•	  Qual é a promessa desse texto?


•	  Como você planeja “encontrar Deus” no seu quarto de escuta?


Deus deseja que façamos todo esforço possível ao busca-lo 

•	  Paixão é uma palavra-chave na busca a Deus. Dependência, é outra.


•	  Em vez de procurar a Deus com planos e agendas pré-concebidos, busca-lo 
nos ajuda a olhar somente para ele, em completa dependência.



Exercícios (p.35): 

•	 Dicas para buscar a Deus:


- Busque a Deus e não suas recompensas


- Insista em buscar a Deus, mesmo não sentindo a sua presença


- Espere encontra-lo e experimentar a sua alegria


- Não permita que seu quarto de escuta se torne um exercício estéril


Pergunta: Qual das dicas parece ser mais útil para você? Por quê?



Deus deseja revelar-se 

•	 Deus deseja que o busquemos porque ele anseia em revelar-se a nós.


•	  Deus não está brincando de esconde-esconde conosco ou, se está, nos dá 
pistas para encontra-lo.


•	  A revelação de Deus a nós não está baseada em nossos méritos diante dele, 
mas em seu desejo de se revelar a nós.



Salmo 16:11 Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de 
alegria, na tua destra, delícias perpetuamente.


Exercícios (p.38): 

•	  Escolha um espaço físico no qual você vai passar seu tempo com Deus. 
Descubra se esse lugar valoriza o isolamento e quietude. Se não, estilha outro lugar 
mais privativo.


•	  Quais são alguns dos impedimentos que você experimenta quando busca a 
Deus?


•	  Verifique o nível de alegria em seu coração ao final do tempo na presença de 
Deus. Você se sente cheio de Deus?


•	  Peça a Deus para enchê-lo com a sua alegria no quarto de escuta.


Pontos principais: 

•	 Deus deseja que tenhamos um lugar específico para nosso quarto de escuta, 
onde possamos “fechar a porta” para o barulho e as atividades externas.


•	  Deus deseja se revelar a nós, mesmo que venhamos a experimentar 
períodos de deserto espiritual. Se ainda assim formos perseverantes, Deus estará 
esperando por nós no final desse período.




