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“COMO FAZER ACONTECER UM TEMPO DIÁRIO COM DEUS” 
 
É nos momentos de contato íntimo com o Senhor que o discípulo aprende a conhecer melhor a Deus, a 
vontade Dele para a sua vida, a orientação de Deus e sua natureza. Todos os homens de Deus concordam 
entre si que o momento de comunhão diária para eles é a parte mais importante da sua vida. A Palavra de 
Deus ensina, em várias passagens, que há necessidade de termos uma comunhão a sós com Deus e com a 
sua Palavra. 
 
Antecipo o alvorecer do dia e clamo; na Tua Palavra espero confiante; os meus olhos antecipam as vigílias 
noturnas, para que eu medite nas Tuas Palavras. (Salmos 119:147-148) 
 
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. (Salmos 1:2) 
 
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja 
dado crescimento espiritual para salvação. (1 Pedro 2:2) 
 
Existem vários fatores que contribuem para que tenhamos um bom devocional com Deus, disciplinadamente. 
 
Estude um parágrafo ou capítulo da Bíblia de cada vez. Leia uma determinada passagem, lentamente, várias 
vezes e medite nela. Abaixo tem algumas perguntas que se pode aplicar à passagem estudada: 
 
1.Essa passagem me fala de algum pecado que devo abandonar? 
 
2.Há nela alguma promessa de que devo me apropriar? 
 
3.Há nela algum exemplo que devo seguir? 
 
4.Há nela advertências que devo considerar? 
 
5.O que ela me ensina acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo? 
 
6.Há nela quaisquer outras lições? 
 
6.O que devo fazer acerca dessas lições? 
 
7.Quando, onde, porquê e para quem se refere à relativa passagem? 
 
8.A passagem lida refere-se a quais alianças: Patriarcal, Mosaica ou Cristã? 
 
Essas perguntas básicas, podem ajudar muito a entender melhor a Palavra de Deus. Ele não deve responde-
las apenas mentalmente, mas deve escrever as respostas. Vemos então a importância de se ter um caderno 
para anotações. Mantenha um registro de seus estudos diários, e pode fazer isso facilmente com um simples 
caderno espiral. Cada dia anote os fatos relacionados do seu tempo diário com Deus (devocional). Faça  
anotações no caderno, pois estará alcançando vários objetivos. Poderá ver seu progresso e fidelidade nisso, 
de maneira objetiva. Servirá também para autodisciplinar no estudo bíblico. Ele poderá aprender cada vez, 
pois o fato de escrevermos, sempre serve para fixarmos mais em nossas próprias mentes o que aprendemos, 
e não somente fixarmos no papel.  
Bom tempo de devocional. 
 


