
Você vai se encontrar com alguém muito especial.   
Você vai se encontrar com o amado da sua alma. 

 

Coloque-se numa posição confortável fisicamente.   
Preste atenção ao ambiente, mas se aquiete internamente.  

Tenta perceber a presença de Deus tanto dentro de você quanto à sua volta.  

 

Meditação:  
Leia Salmo 139 devagar e deliberadamente, como uma oração –  

uma conversa pessoal entre você e Deus.  

• Agradeça ao Senhor pelo Seu cuidado para com você. Seja o mais específico possível. Cite 
evidência específica do cuidado de Deus para com você – do que Ele te salvou e para o que Ele 
te salvou.  
 
• Peça ao Espírito Santo para trazer à sua memória uma ocasião na sua infância ou juventude 
quando Jesus esteve presente contigo – talvez um momento que você tenha esquecido ou no 
qual só agora você reconhece a Sua presença. Permita que o Espírito Santo lhe mostre a 
bondade e a fidelidade do Senhor que têm lhe acompanhado todos os dias da sua vida 
(Salmos 23:6). 
 
• Peça para o Senhor lhe revelar o que Ele estima em você e o propósito pelo qual Ele lhe criou.. 
Ouça a Sua resposta. Uma impressão interna, um versículo da Bíblia ou uma imagem talvez lhe 
venham à mente. Medite nessas coisas. Reflita no amor de Deus por você.   

Silêncio e solitude 
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Coloque-se intencionalmente na presença de Deus, no centro do Seu amor.  
Atente-se para a sua respiração e ao seu batimento cardíaco.   

Diga para Deus ‘Estou aqui. Estou com Você’.  
 

Escolha uma simples palavra ou  frase que expressam o seu anseio por Deus.  
Foque a sua atenção nesta palavra. 

 
Sua sua mente vagear não se preocupe. Gentilmente direcione seus pensamentos de volta ao 
centro da presença de Deus com aquela palavra ou frase que expressam seu anseio por Ele.   

 
Esteja com Jesus. Ouça. Se aquiete.  

 
Imagine que o rio de vida do Senhor corre dentro de você. Em sua profundidade o rio é calmo, 

mas na superfície as águas são agitadas com restos de sujeira. Seus pensamentos distraídos 
estão em meio à sujeira, boiando. Libere-os e deixe o rio de vida do Senhor levá-los embora.  

 
Descanse no centro do amor de Deus.   

Confie que o Espírito Santo, que habita na sua alma, lhe conecte com o Senhor.  
 

Ao se relacionar com o Senhor, desfruta da Sua presença. Deixe que Ele se deleite com você, Sua 
criança.  

Você é o/a amado/a do Senhor. 
 

Pense no quanto Deus se deleita em você– considere Salmos 139:17-18, Salmos 8 e Sofonias 3:17.  

Centrando a Oração 
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‘Caminhada de oração’ é uma formar de saturar um lugar específico ou comunidade com 
oração. Esta disciplina atrai nossas preocupações locais imediatas para o círculo amoroso de 
atenção de Deus. Base bíblica para a caminhada de oração pode ser encontrada em Josué 1:2-4, 
Salmos 2:8 e Lucas 24:13. 

Caminhada de Oração 

Como fazer uma caminhada de oração:  
• Você pode fazer sozinho mas muitas pessoas percebem que suas orações são mais focadas 

quando estão na companhia de alguém. 

• Ore em voz alta para clareza e concordância. 

• Convide o Espírito de Deus a lhe acompanhar, guiando os seus passos e as suas palavras.  

• Fique atento durante os momentos de silêncio. Permita que o Espírito Santo lhe ajude a ver 
com os Seus olhos e orar com o Seu coração. 

• Direcione-se a Deus diretamente ao seu debater com as trevas. Peça para Deus redimir as 
pessoas enquanto Ele detém o inimigo.   

• Leia as Escrituras em voz alta pois provém do Senhor e Ele ama abençoá-las.  

• Expresse os pensamentos de Deus com suas próprias palavras.   
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‘As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem’.  
João 10:27 

 
Preparação:  

Tempo 
Recursos (Bíblia, caneta, caderno, água) 
Oração (ouvir de Deus e não do inimigo) 

Local (um local livre de distrações, bonito e sagrado)  
 

Habilidades de escuta: 
Não fale ou pense; fique numa posição de escuta. 

Deixe Deus interromper seu processo natural de pensamento.  
 

Escreva:  
Uma questão 

Uma passagem da Bíblia 
As palavras de Deus para você 

 
Teste: 

Esta palavra está de acordo com o caráter de Deus? 
Está de acordo com as Escrituras? 

Busque afirmação e confirmação de pessoas de confiança ou da evidência do trabalho e da 
presença de Deus nas suas circunstâncias 

Oração e escuta 
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