
Tempo com Deus

Se nós queremos conhecer uma pessoa, nós precisamos ter um contato regular com ela. É igual 
ao nosso relacionamento com Deus: Para conhecer Ele melhor, nós precisamos reservar um 
tempo para passar com Ele.

O propósito do nosso tempo com Deus

• Adorar a Deus: Deus é digno de nosso louvor e merece nosso tempo.

• Falar com Deus: Em oração, compartilhamos com Ele o que está em nosso coração. Nós 
O ouvimos para que Ele possa falar conosco e nos guiar.

• Aprender com Deus: Deus quer nos ensinar através de sua palavra, da Bíblia e de Seu 
Espírito. É como alimento espiritual para nós, para que possamos crescer.

Exemplos da Bíblia

Procure os seguintes versículos da Bíblia e preencha a tabela: Sobre o quê cada personagem 
está falando? Quando, onde e como exatamente essa pessoa passa o tempo com Deus?

Versículo Personagem Tempo Lugar O quê exatamente?

Salmos 5:3 Davi pela manhã ? orando e esperando uma 
resposta

Daniel 6:11

Marcos 1:35

Lucas 6:12

Atos 10:9

Atos 16:25

Ferramentas e sugestões para o nosso tempo com Deus

Bíblia: Leia a passagem da Bíblia, pense e ore sobre isso. Você pode usar as questões cabeça-
coração-mãos para isso:

Cabeça: O quê eu 
aprendo com isso?

Coração: O que toca 
meu coração?

Mãos: Como posso 
aplicar isso?

Lugar: Escolha um lugar onde você possa encontrar com Deus sem ser distraído.

Tempo: Encontre o melhor momento em que você possa sempre encontrar-se com Deus.

Plano: Escolha um livro da Bíblia para ler. Para começar, leia Lucas e Atos (no Novo Testamento).

Faça anotações e compartilhe: Escreva ou compartilhe com seus amigos seus pensamentos, o 
que você sente que Deus está dizendo a você, suas perguntas, seus pedidos de oração ou os de 
seus amigos, como Deus respondeu à oração, versículos encorajadores, ...

Meu compromisso pelo meu tempo com Deus

Hora: _____________________________    Lugar: ______________________________

Plano: _____________________________
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