
Consagração de Espaços Domésticos e Relacionamentos 

A maioria dos crentes está teoricamente ciente de que Deus é o Senhor de tudo. Como muitas outras 
verdades na caminhada pela fé, podemos nos conectar mais profundamente com essa realidade por 
meio de certos atos ou cerimônias. Essas práticas são momentos para trazer intencionalmente uma 
verdade distante para o nosso momento presente. 

Aqui está uma maneira de dedicar intencionalmente e reflexivamente sua casa e os eventos internos ao 
Senhor: 

 Escolha um cômodo da casa e vá para aquele cômodo. Dê uma olhada ao redor da sala e 
observe os muitos detalhes. Ande ao redor do espaço para vê-lo de diferentes ângulos. 

 Quando terminar de dar uma olhada, convide o Senhor para enchê-lo de lembrança e gratidão 
em torno de cada objeto na sala. 

 Agora toque, sente-se ou pegue um objeto na sala. Lembre-se de todas as histórias conectadas 
ao objeto. Deixe seus sentidos o envolverem. De onde veio? Isso fez parte de alguma interação? 
Como me sinto sobre isso? Considere qualquer coisa que você sinta ser significativa. 

 Depois de um tempo de recordação, comece a agradecer a Deus pelo objeto e por qualquer 
significado que ele tenha para você ou outras pessoas. Louve a Deus por qualquer coisa 
interessante ou bonita sobre o objeto. É feito de madeira bonita? Louve a Deus por fazer aquela 
árvore. É macio e agradável ao toque? Graças a Deus que suas mãos podem sentir essas coisas. 

 Continue observando, relembrando e elogiando até sentir que terminou o objeto. 
 Encerre dizendo que você consagra esse objeto ao Senhor e que ele é dedicado apenas aos usos 

sagrados que o servem. 
•  Agora vá para outro objeto e repita o processo. 

 

Quando você tiver concluído um cômodo inteiro, reserve um momento para examiná-lo novamente. 
Abrace a alegria de trazer intencionalmente a presença de Deus para cada item daquele cômodo. Em 
seguida, prossiga para a consagração de todos os eventos e interações que acontecem naquele espaço: 

 
 Peça ao Senhor para ajudá-lo a lembrar de coisas que acontecem naquele lugar. Podem ser 

eventos regulares ou algo que aconteceu uma vez. 
 Conforme uma interação vem à mente, pense sobre o significado. Por que isso acontece? Quem 

está envolvido? Existe um propósito para a interação? 
 Depois de pensar sobre a interação, comece a expressar agradecimento. Visto que as situações 

são tão variadas, responda ao Senhor de qualquer outra forma que seja significativa. Se você 
pensar em uma ofensa, reserve um tempo para perdoar o ofensor. Se você sente amor por uma 
pessoa na interação, agradeça a Deus por essa pessoa. 

 Quando terminar de responder, passe para outra interação e repita o processo. 
•  Quando você terminar de considerar e responder a Deus sobre as interações que acontecem no 

espaço, encerre dizendo que você consagra aquele cômodo aos santos propósitos de Deus e 
abençoa cada pessoa que entrar naquele espaço para se conectar de forma significativa com 
Deus. 



Repita esse processo até que você tenha percorrido toda a sua casa. Em seguida, repita o processo em 
espaços externos. Como esta prática encontra muito da vida, levará muito tempo para se mover por 
todos os espaços. Aproveite o tempo para desfrutar do Senhor e facilitar uma consciência mais profunda 
da presença dele em sua vida. 


