
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. 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 a essência da felicidade.  
 
‘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 termos um olhar crítico sobre nós mesmos ou 
reconhecer o nosso estado de miserável, sedento da graça de 

Deus. Só depois de estarmos em solitude podemos enxergar o 
mundo de outra forma. 

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? 
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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 Daniel oferece essa 

oração sobre a frugalidade:  
 

‘Permita, Deus Poderoso, que enquanto nossa 

peregrinação neste mundo continuar, que não 

venhamos a nos alimentarmos de coisas que irão nos 

corromper. Que possamos nos manter sóbrios e 

aprendermos a ter abstinência em meio à abundância. 

Que a nossa frugalidade nos encorage à plenitude de 

vida que irá nos restaurar quando a glória do semblante 

de Cristo for revelada a nós no céu através do nosso 

Senhor Jesus Cristo. Amém.’ 
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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!’ 
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No ‘exame de consciência’ original usado pelos metodistas, a 
primeira questão é referente à simplicidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Isso é simplicidade; quando uma visão constante, uma 
intenção singular de promover a Sua glória, de fazer a Sua 
vontade corre pela nossa alma, enche o nosso coração e é a 
fonte dos nossos pensamentos, desejos e propósitos’. John 
Wesley 

• ‘Tenho sido simples e atento a tudo que tenho feito ou dito?  
 

• Tenho tido simplicidade em tudo, isto é, olhado para Deus, 
meu bom pastor, meu tudo, Pai da bondade, agido somente 
por Ele?  
 

• Tenho refletido? Isto é, essa mentalidade de simplicidade 

tem sido distinta e ininterrupta? 
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