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.

Aula 7: Descansando e Meditando
Introdução:
É importante e necessário ter um dia inteiro para descansar e focalizar em Deus
Ter um dia inteiro de descanso, somado ao tempo diário no quarto de escuta, vai
ajuda-lo a crescer espiritualmente e mantê-lo renovado para o restante da semana

“

Separando um descanso “sabático” de 24 horas
•
Deus declara que fez o descanso sabático para nós. Deus deu esse
princípio ao seu povo
Gênesis 2.2-3 diz: “No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e
nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele
descansou de toda a obra que realizara na criação”
•
Apesar de não estarmos debaixo da lei do Antigo Testamento, que impõe o
descanso em determinado dia, como, por exemplo, no sábado, o princípio de um
descanso de 24 horas ainda se aplica aos nossos dias
•
Deus deseja que tenhamos semanalmente um descanso de 24 horas para
nosso própria saúde e alegria. Ele sabe que é para o nosso bem
•
Nosso corpo consegue apenas lidar com esse limite de trabalho. Separar
um dia para descanso ajuda-nos a concentrar no que Deus tem feito e a renovar
nossa mente focando nele

Exercício (p.76):
Qual é o principal obstáculo que impede você de separar semanalmente um
descanso de 24 horas?
•
Separar um dia na sua agenda para descansar trará equilíbrio para a sua vida
e tudo o que você realiza. Você se sentirá renovado para enfrentar os desafios do
restante da semana
•
Deus criou nosso corpo para trabalhar duro durante seis dias da semana e
descansar um dia após isso, não importando qual seja esse dia

“

Exercício (p.77):
Leia Levítico 23.31-32 Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto
perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de
descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do nono dia do
mês até o entardecer do dia seguinte vocês guardarão esse sábado.
O que o povo de Deus deve fazer no dia de descanso?
Você tem tendência a ser um viciado em trabalho?
•
Durante o dia de descanso, procure focar somente em fazer coisas que
tragam renovo e relaxamento
•
Contudo, não seja legalista. Não se condene se tiver que realizar pequenas
tarefas pessoais nesse dia
Pergunta: O que você poderia fazer, em seu dia de descanso, para relaxar e ser
renovado?
•
Rendemos bem melhor no trabalho logo após um dia de descanso. Separar
um dia de descanso nos ajuda a trabalhar duro durante toda a semana, pois
sabemos que teremos um dia para descanso profundo

Encontrando o ritmo
•
Procure separar semanalmente sempre o mesmo dia para o descanso. Isso
vai ajuda-lo a entrar num ritmo de sete dias
•
Tanto o seu corpo como a sua alma criarão o hábito de interromper todo o
trabalho nesse dia específico. Você descobrirá que trabalhará mais duro durante a
semana, pois saberá que seu dia de descanso estará chegando
•
Procure interromper por 24 horas tudo o que você considera trabalho. O
mais importante é fazer coisas que você considere como renovadoras e relaxantes.
•
Cada pessoa tem critério diferentes para definir o que considera atividades
de descanso
•
Descubra o que é descanso e o que é trabalho no seu caso. Recuse
qualquer preocupação com o stress da vida nesse dia. Medite na bondade e amor
de Deus
•
Certifique-se de incluir Deus em sua agenda. É uma ótima ideia sair com a
família ou ter outra atividade que traga descanso. Apenas tenha certeza de que
Deus receba um papel importante em sua agenda no dia de descanso

“

Exercício (p.79):
Leia Mateus 11.28-30 “Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e
aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão
descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.
•

De acordo com esses versículos, qual o desejo de Deus para os seus filhos?

•
O seu estilo de vida produz um fardo leve ou pesado? Como um dia de
descanso pode ajudar nesse sentido?

Diário espiritual
•
Ter um diário espiritual é anotar os pensamentos, uma iluminação recebida
de Deus, as aplicações de verdades bíblicas, relatos de adoração, prestação de
contas quanto a lutas, e qualquer outra coisa que você considere importante
•
A prática de escrever tudo num diário é uma excelente forma de descansar e
acalmar a ansiedade. O processo de fazer um diário é terapêutico e renovador
•
Escrever um diário pode ser uma maneira maravilhosa de organizar os
pensamentos e expressar a Deus os medos e frustrações
•
Ter um diário espiritual é uma boa maneira de registrar e relembrar as suas
experiências com Deus
Exercício (p.81)
•

Você costuma fazer um diário devocional? Por quê? Por quê não?

Razões para fazer um diário espiritual
•
Um dos motivos para ter um diário espiritual é encontrar conforto em
tempos de provação
Lamentações 3:21 Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
•

Outra razão para fazer um diário é organizar os próprios pensamentos

•
Por fim, fazer um diário ajuda-nos a refletir naquilo que Deus fez em nossas
vidas
Exercício (p.82):
Momentos para rever o seu diário:
•

Aleatoriamente, durante o seu tempo no quarto de escuta

•

A cada sete dias

•

Anualmente, revisando o que Deus fez durante aquele ano

•

Quando para você é o melhor momento para rever o seu diário? Por quê?

Dicas para os seus relatos
•

Mantenha o sigilo e a privacidade. O diário é algo entre você e Deus

•
Direcione os seus pensamentos para Deus. O diário deve ser escrito para
Deus
•
Simplesmente faça. Comece a fazer o diário agora, e vá fazendo melhorias
ao longo do tempo

Pontos principais:
•
O descanso sabático não deve ser uma tarefa legalista, mas sim algo que
traz liberdade
•
O propósito do descanso sabático é liberdade: descanso, relacionamento e
crescimento
•

Anotar os pensamentos num diário ajuda a clarear a mente

•
O objetivo de um diário espiritual é anotar e expressar pensamentos para
Deus e mais tarde poder refletir sobre como ele tem trabalhado em sua vida

Aula 7: Descansando e Meditando
Exercício (p.83):
O que marcou você nesta lição?
Para Casa:
•
Comece a agendar a partir da próxima semana um dia dedicado a Deus.
Decida com antecedência o que você vai fazer nesse seu dia com o Senhor
•
Quando Deus falar com você durante esta semana, anote essas impressões
em um diário. Direcione os seus pensamentos a Deus
•

Releia o diário no final da semana

