
Considere essas Escrituras:  
 
‘Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de 
amor e de equilíbrio’ (2 Timóteo 1:7). 
 
‘Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos 
homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam 
tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem 
tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o 

possam suportar.  (1 Coríntios 10:13) 
 
Com essas promessas em mente, devemos ver as disciplinas 
espirituais como hábitos que nos ajudam a nos posicionarmos 
diante de Deus para sermos transformados à imagem de 
Cristo.  
 

No livro Celebração da Disciplina, o autor Richard Foster 
menciona duas categorias amplas de disciplinas espirituais:  
  

1. Interiores ou abstinência.  
2. Exteriores ou envolvimento 

 
As disciplinas interiores ajudam a neutralizar tendências aos 
pecados de comissão (quando fazemos algo sabendo que é 
errado). Pedro instrui contra eles: ‘insisto em que, como 
estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos 
desejos carnais que guerreiam contra a alma’.  
 (1 Pedro 2:11). 
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‘Entendemos pouco das obras de Deus, de Sua natureza e 
graça. Procuramos o falso conhecimento e We pursue False 
Knowledge, and Mistake Education extremely. Somos violentos 
nas nossas afeições, confusos e não metódicos em nossa vida 
como um todo; tornando um fardo aquilo que deveria ser uma 
bênção; de pouco conforto para nós mesmos ou outros; 
equivocando o verdadeiro sentido da felicidade e então 
perdendo and so of little Comfort to ourselves or others; 
Misapprehending the true Notion of Happiness, and so missing 
of the Right Use of Life, and Way of happy Living. 
 
‘E até sermos persuadidos a pararmos, e darmos um passo 

para fora da barulhenta multidão e pressa do mundo e 
calmamente termos uma perspectiva das coisas, será 
impossível And till we are persuaded to stop, and step a little 
aside, out of the noisy Crowd and Incumbering Hurry of the 
World, and Calmly take a Prospect of Things, it will be 
impossible we should be able to make a right Judgement of 
ourselves or know our own Misery. But after we have made the 

just Reckonings which Retirement will help us to, we shall begin 
to think the World in great measure Mad, and that we have 
been in a sort of Bedlam all this while.’ William Penn, Some Fruits 
of Solitude in Reflection and Maxims 
 

Guia de Oração 
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principalmente o seu relacionamento com Deus? 
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O pioneiro quaker John Woolman testemunha em seu diário sua 

experiência ao valor do silêncio:   
 

‘Um dia, sob um ímpito forte do Espírito me levantei e disse algumas 

palavras numa reunião; mas não me mantendo atento à Sua direção 

disse mais do que deveria. Logo percebendo o meu erro, me senti aflito 

por algumas semanas, sem clareza ou conforto até o ponto em que 

não encontrava satisfação em mais nada. Me lembrei de Deus e me 

senti perturbado e na profundiade da minha dor Ele tinha pena de mim 

e me mandou o Consolador. Eu então senti perdão pela minha ofensa; 

minha mente se acalmou e se aquietou, e eu me senti 

verdadeiramente grato ao meu Redentor pelas suas misericórdias. 

Cerca de seis semanas depois desse episódio, sentindo a fonte de 

amor divino se abrir dentro de mim e um desejo de falar, disse algumas 

palavras durante uma reunião. Sendo humilhado e disciplinado sob a 

cruz, me senti mais fortalecido em entender o espírito puro que se 

move internamente e que me ensinou a esperar em silêncio às vezes 

por muitas semanas, até sentir aquele desejo de me levantar e ser 

usado por Deus como uma trombeta através do qual o Senhor fala ao 

seu rebanho.   
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Em A regra e o exercício do viver santo (1650), o clérgio inglês 
Jeremy Taylor escreve:  
 

‘A castidade é aquele dever que misticamente era 

intencionada por Deus na lei da circuncisão. É a circuncisão 
do coração, que remove toda a abundância de imundice e 
a supressão de todos os desejos irregulares relacionados aos 
prazeres sensuais e carnais…castidade é aquela graça que 
proíbe e restringe tudo isso, mantendo o corpo e a mente 
puros num estado em que é colocado diante de Deus, quer 

seja da vida de solteiro/a ou casado/a; de acordo com o 
dever que é descrito por Paulo: “A vontade de Deus é que 
vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade 
sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira 
santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, 
como os pagãos que desconhecem a Deus’(1 
Tessalonicenses 4:3-5). ‘A castidade é classificada em 

abstinência ou continência. Abstinência é referente a virgens 
e viúvos; continência para pessoas casadas’.  
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John Calvin, em Comentário sobre Danieln oferece essa 
oração this prayer on frugality:  
 

‘Permita, Deus Poderoso, que enquanto nossa 

peregrinação neste mundo continuar, que nos 

alimentemos Grant, Almighty God, as long as our 

pilgrimage in this world continues, that we may feed on 

such diet for the necessities of the flesh as may never 

corrupt us; and may we never be led aside from sobriety, 

but may we learn to use our abundance by preferring 

abstinence in the midst of plenty. Grant also, that we may 

patiently endure want and famine, and eat and drink with 

such liberty as always to set before us the glory of thy name. 

Lastly, may our very frugality lead us to aspire after that 

fullness by which we shall be completely refreshed, when 

the glory of thy countenance shall appear to us in Heaven, 

through Jesus Christ our Lord. Amen.’ 
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O teólogo católico do século 18, Francois de Fénelon 

escreve: 

 

‘Somos muito severos sobre o externo, mas não olhamos 

o interno. Enquanto somos escrupulosos acerca de uma 

demonstração superficial de virtudes, não levamos em 

conta a frieza secreta dos nossos corações perante 

Deus.   

 

O tememos mais do que O amamos… 

Quão inexplicáveis são as bênçãos que a piedade 

oferece;  

Piedade pure e desinteressada, piedade que nunca 

falha, que faz bem em segredo!’ 

Devemos ver as disciplinas espirituais como hábitos 

que nos ajudam a nos posicionarmos diante de Deus 

para sermos transformados à imagem de Cristo centro para desenvolvimento da vida espiritual 

CSLD 

Extraído do livro Army on its Knees (Um Exército de Joelhos), publicado por Salvation Books. 

Disponível para comprar online www.amazon.co.uk. Para cópias mande um email para:  

IHQ-Editorial@salvationarmy.org. 

Guia de Oração 

Experimente a disciplina da solitude. Mantenha um diário da sua 
experiência. Como essa disciplina tem afetado a sua vida diária, 
principalmente o seu relacionamento com Deus? 

http://www.amazon.co.uk/


No ‘exame de consciência’ original usado pelos metodistas, a 
primeira questão é referente à simplicidade: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Isso é simplicidade; quando uma visãoThis is simplicity; when a 
steady view, a single intention of promoting his glory, of doing 
and suffering his blessed will, runs through our whole soul, fills all 
our heart, and is the constant spring of all our thoughts, desires, 

and purposes.’ John Wesley 

• ‘Tenho sidHave I been simple and recollected in everything I 
said or did?  
 

• Have I been simple in everything, that is, looked upon God, 

my Good, my Pattern, my one Desire, my Disposer, Parent of 
Good; acted wholly for Him; bounded my views with the 
present action or hour?  
 

• Have I recollected? That is, has this simple view been distinct 
and uninterrupted?’ 
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