
 
Agenda Pessoal  Recurso Utilizado Foco 

 
 

   9:00 Oração da manhã 
 

Livro de Oração Comum Atividade normal de oração matinal 
9:30 Exercícios 

  
Acordar meu corpo 

10:00 Silêncio 
 

Aprendendo a ficar parado * Sentado em silêncio e aprendendo a descansar em Deus, sem agenda 

10:30 Confissão 

 
Autoexame 

Pegar alguns pecados e pedir a Deus para me mostrar meu 
verdadeiro caminho 

11:00 Adoração 

 
Medite nos nomes de Deus 

Pegar um ou dois nomes de Deus e pense profundamente sobre o 
significado 

11:30 
Estudo Bíblico  Lendo João com Reflexões 

 
Faça a leitura e as reflexões do aplicativo e do site 1010 

12:00 
 12:30 

Descanso   
 

13:00 
   13:30 

Caminhada e Banho  
Caminhada de 
Conscientização 

Atentar aos meus sentidos e agradecer a Deus por sua criação, ter 
meu sangue fluindo e manter minha mente alerta 14:00 

 14:30 
Ações de Graças  

Maneiras de praticar a 
gratidão 

Fazer a atividade do Espírito Oposto e abençoar as pessoas mais 
difíceis de minha vida, reduzir minha ansiedade sobre essas pessoas 15:00 

 15:30 
Ouvir e Discernir  Aprendendo a ficar quieto Faça algumas perguntas direcionadas a Deus e passe um tempo 

ouvindo e estando quieto; registre tudo o que parece digno de nota 16:00 
 

16:30 
Meditação da 

confiança 
 

Passando um dia com Jesus 1 
Faça o exercício de Fluxo de Vida (#3), abra meu coração para 
receber 

17:00 Adoração Artística e 
Musical 

 
 

Palavras de Louvor em 
Hebraico Trabalhar em cada postura e apenas louvar a Deus 

17:30 
 18:00 

Descanso    18:30 
   19:00 Alongamento 
 

Vídeo do YouTube Cuidado com minhas costas, alongando-as 
19:30 Silêncio 

 
Aprendendo a ficar quieto Sentado em silêncio e aprendendo a descansar em Deus, sem agenda 

20:00 Chamado à Reflexão 

 
Quem eu sou em Cristo 

Pegar um versículo ou dois e pensar profundamente no significado 
da minha vida 

20:30 Estudo Bíblico 
 

Colossenses 1:15-20 Reflita sobre a grandiosidade de Jesus 
21:00 Oração Noturna 

 
Livro de Oração Comum Atividade normal de oração noturna 

21:30 Exame 
 

Exame Reflita sobre o dia, anotando pontos importantes e agradecendo a 



Deus 

     
   

* Os recursos em itálico estão disponíveis no site 1010 

   

 Os horários marcados como “descanso” podem ser usados como horários das refeições para                       
quem não está em jejum 

    
 


