
MÉTODOS DE MEDITAÇÃO 
 
Três métodos de meditação serão discutidos em detalhes neste capítulo. Algumas pessoas acharão um 
método mais útil do que outro. É recomendável que você tente todos os três métodos várias vezes para 
determinar qual método é adequado para você. Experimente usar vários tipos de passagens com métodos 
diferentes, pois você pode achar um método mais adaptável do que outro. Por exemplo, se você está 
meditando em passagens dos Evangelhos, o método de visualização pode ser o melhor, mas se você está 
utilizando Salmos ou Provérbios, pode preferir o método do questionário. Sinta-se à vontade para 
experimentar. Lembre-se que oração, a comunhão com o Deus vivo, é a chave. 
 
VISUALIZAR 
 
Se quisermos efetuar uma mudança em nosso espírito, devemos utilizar os componentes de nossa alma 
(ver página 9). Uma das melhores maneiras de fazer isso é visualizar a passagem na qual você está 
meditando. 
 
Visualizar significa usar seus olhos, mas não seus olhos físicos. O Salmo 119:18 diz: “Abre os meus 
olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei”. Davi está falando de olhos espirituais aqui. Se você se 
lembra, a palavra grega para meditar no Novo Testamento é meletao. Isso dá a ideia de girar algo na 
mente. Também amplia a noção de imaginar, mas sem o ar de fantasia ou faz de conta. Isso é visualização 
em meditação. É se imaginar bem no meio da cena que você está lendo na Bíblia. Isso é especialmente 
verdadeiro para as porções não didáticas ou não destinadas a ensino da Palavra. Isso incluiria muitos dos 
Evangelhos e Atos, e uma grande parte do Antigo Testamento. As parábolas são situações da vida real. 
Por meio da meditação, devemos experimentar a Palavra de Deus em nossas vidas. 
 
Essa ideia de visualização não é nova. Foi muito praticado pelos primeiros crentes que não sabiam ler ou 
não tinham acesso à Palavra escrita. Eles tinham que confiar no que era lido para eles ocasionalmente, ou 
no que podiam se lembrar. A primeira pessoa a registrar esse método com alguma extensão foi Inácio de 
Loyola durante a primeira metade do século XVI. Seu testemunho começa de um oficial do exército a 
serviço do duque espanhol de Najera e termina como o fundador dos Jesuítas, um dos maiores 
movimentos missionários da igreja. Inácio daria muito crédito do seu poder e capacidade de ministrar à 
meditação. 
 
Nas páginas seguintes, três outros métodos de meditação serão discutidos. Antes de entrar em qualquer 
um desses três métodos, há duas fases de preparação pelas quais o meditador deve passar primeiro. As 
fases da meditação devem ser feitas cada vez que você medita, para ajudá-lo a visualizar a passagem e 
para fazer com que nossas almas se envolvam ativamente no processo de meditação. A primeira fase pode 
ser feita junto com as “Etapas” já discutidas. 
 
FASE I 
 
1. Oração preparatória. Peça brevemente ao Senhor para guiar seus pensamentos a fim de lhe ensinar algo 
específico sobre um determinado problema ou área (por exemplo, mansidão, amor, fé etc.). 
2. Leia uma passagem (uma sequência na vida de Cristo). Não se apresse, mas também não tente meditar. 
Por exemplo, você pode ler João 4 (Jesus no poço) ou pode começar com o nascimento prometido de 
Cristo em Lucas. 
3. Oriente-se geograficamente. Esta não é uma tentativa de meditar, mas é um esforço para observar o 
contexto da passagem. Tenha a cena em sua mente. Feche seus olhos. Leia a passagem quantas vezes 
forem necessárias para fazer isso. 
 



FASE II 
 
Durante esta fase, você empregará todos os cinco sentidos à imagem relatada na passagem. Imagine a 
situação: 
 
1. Feche os olhos e imagine-se na situação. Observe mentalmente tudo o que chamaria sua atenção 
visualmente: as pessoas, os animais, o poço etc. Observe as cores e as posições. 
2. Incorpore seu sentido de audição. Escute a conversa. Improvise um pouco, sem destruir a verdade da 
passagem. Imagine o que as pessoas que não estão falando estão pensando – pense em voz alta por elas. 
3. Use seu olfato. Que odores existem? Pessoas, animais, comida, poeira, água etc. Isso exigirá alguma 
prática. 
4. Experimente o sentido do paladar. Se houver comida na passagem, qual é o gosto dela? Se água, é 
quente ou fria? Os cantos da boca têm gosto salgado devido ao calor? 
5. Use o sentido do tato. Como está seu rosto? Suado, com a barba por fazer, tenso? Que tal suas roupas? 
Os animais? As pessoas? Qual é a sensação de tocar um braço atrofiado? Pegue uma criança. Toque em 
tudo o que puder na cena sem perturbar o movimento. 
 
Com todos os cinco sentidos em operação, você seguirá o movimento e a emoção da história como se 
estivesse realmente lá quando ela aconteceu. Não fique desapontado se suas primeiras tentativas não 
forem muito dramáticas. Continue assim. Lembre-se de que a oração é a chave para uma meditação 
eficaz, qualquer que seja o método. Você pode querer empregar apenas dois ou três dos sentidos nas 
primeiras vezes, pois cinco pode ser difícil de controlar. 
 
Lembre-se também de que as Fases I e II devem ser realizadas antes de qualquer um dos métodos a 
seguir. 
 

I. PERSONALIZE 
 

Lembre-se de que você pode empregar qualquer uma das “ETAPAS” com este método ou os seguintes. O 
método de personalização inclui quatro partes: conversa, revisão, personificação e oração. 
1. Colóquio:  Inicie uma conversa imaginária com qualquer pessoa na cena. Você pode falar com várias 
pessoas durante este tempo. Comece com um diálogo. Faça a elas as perguntas que vierem à sua mente ao 
imaginar a história com seus cinco sentidos. Você pode falar com Deus, Jesus Cristo ou o Espírito. Esta 
não é uma oração, mas uma discussão dos eventos da história. Finja que você está realmente na cena e se 
coloque no lugar de um ou vários dos personagens envolvidos. Você pode ser um parente ou um dos 
discípulos; seja o próprio Jesus; um fariseu ou alguém da multidão. Tente pensar e reagir como eles. Viva 
o momento para e com eles. Não se limite no tempo. Reserve bastante tempo para reviver a cena. Grave 
seus pensamentos. 
2. Rever:  Encerre sua posição “em cena” e reveja o máximo possível o que você pediu a Deus para fazer 
em seu coração por meio desta meditação, da leitura, dos exercícios imaginativos dos cinco sentidos e de 
sua conversa. 
3. Personificar: Agora repita a parte da conversa novamente, mas desta vez seja você mesmo. Se você 
fosse realmente um discípulo ou fariseu sabendo tudo o que sabe atualmente, como você reagiria? O 
mesmo que você fez na parte da conversa ou diferente? Revise e registre seus pensamentos. 
4. Oração: Escreva alguns pedidos e ore longamente. 
 
A Fase I pode ser realizada na noite anterior, se você pretende meditar pela manhã. Caso contrário, é 
melhor fazê-lo imediatamente antes do exercício. A Fase II deve ser realizada em um local 
SILENCIOSO. Você deve estar sozinho em uma posição confortável. Ao usar este método, é melhor não 
escrever durante a meditação, ou mesmo imediatamente após. Deixe sua alma fazer o trabalho. O que sua 
consciência recordar horas depois pode muito bem ser o que realmente será importante em sua vida, 



muitos anos depois. 
 

II.   QUESTIONE 
 
Questionar é uma palavra comum para fazer perguntas. Qual é o sentido de questionar as escrituras? Esse 
não é o objetivo. O objetivo é fazer perguntas sobre a Palavra, que nos ajudem a entendê-la como ela é. 
Davi disse: “faze-me entender o caminho dos teus preceitos, para meditar nas tuas maravilhas” (Salmo 
119:27). O povo de Beréia em Atos 17:11 “...examine as escrituras diariamente, para ver se aquelas coisas 
eram assim”. Sabemos que o “...desdobramento da Tua Palavra dá luz, dá entendimento ao simples” 
(Salmo 119:130). 
 
É importante fazer perguntas a Deus sobre Sua Palavra. Devemos fazer perguntas sobre partes que não 
entendemos, assim como devemos fazer perguntas sobre versículos que achamos que entendemos. A 
seguir estão três maneiras de fazer perguntas. Obviamente, você também pode criar suas próprias 
perguntas. 
 
Primeiro, você pode usar uma lista de perguntas para cobrir e compreender um versículo ou passagem 
completamente. Por exemplo, você pode fazer as seguintes perguntas: 
1. Existe uma ordem para obedecer? 
2. Existe um exemplo a seguir? 
3. Existe um aviso a ser observado? 
4. Existe uma promessa a ser reivindicada? 
5. Existe algo pelo que agradecer? 
6. Existe uma solução para um problema atual? 
 
Em segundo lugar, procure verbos ou palavras que se repetem, ou nomes. Em seguida, faça a pergunta 
“Quais são os verbos nesta passagem?” Por exemplo, veja o Salmo 103:3-5:  
“Quem perdoa todas as suas iniquidades; 
Quem cura todas as suas doenças; 
Quem redime sua vida do abismo; 
Quem te coroa com bondade e compaixão; 
Quem satisfaz seus anos com coisas boas; 
Para que sua juventude seja renovada como a águia.” 
 
Observe esses verbos? Você consegue visualizar o Deus que faz cada uma dessas coisas por nós? Você 
pode ver algumas promessas aqui? Você consegue ver algo pelo que agradecer? Existe alguma aplicação 
que você possa encontrar que trate da sua própria vida? 
 
Terceiro, procure sequências ou ideias fluidas. A questão é: “Existe uma sequência aqui?” por exemplo, 
veja Provérbios 22:17-21. A sequência é a seguinte: “Ouvir a Palavra leva à aplicação, que leva à 
meditação, que leva ao compartilhamento, que leva à fé, que leva à convicção que me leva a ouvir mais a 
Palavra”. 
 
Ao escrever pensamentos, perguntas e respostas, não tenha medo de desenhar imagens ou padrões de 
ideias. Por exemplo, um fluxograma na página seguinte ilustra Provérbios 22:17-21 graficamente. 
 
Faça perguntas sobre o que você está lendo. “Interrogue” o Senhor. Não tenha medo de dizer a Ele se 
houver algo que você não entende. Ele não tem problemas em lidar com sua honestidade. Será 
emocionante você sentir que Ele “inundou de luz os olhos do seu coração”! (Efésios 1:18). 
 
 



 
QUESTIONE: “Existe uma sequência?” 
 

 
 

III.   ATUALIZE 
 
O terceiro método de meditação é atualizar. Atualizar uma passagem significa personalizá-la; tomar a 
Palavra e torná-la intimamente aplicável à sua própria vida. Davi disse no Salmo 119:59, 60: “Considerei 
os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não demorei em guardar 
os teus mandamentos”. Tiago 1:22 nos diz: sejam cumpridores da Palavra, e não somente ouvintes, 
enganando-se a si mesmos. A menos que tenhamos a prática de atualizar as escrituras, cairemos no 
autoengano. Existem várias maneiras de atualizar as escrituras. 
 
1. Uma maneira de atualizar a escritura meditativamente é fazer perguntas pessoais como: “Como esse 
versículo pode ser aplicado às minhas atitudes” ou “Como posso aplicar esse versículo em minha vida 
hoje?” Coloque seu nome no versículo. Por exemplo, Efésios 4:29 diz: “Não saia da tua boca nenhuma 
palavra torpe, mas somente a boa para edificação, segundo a necessidade do momento, para que dê graça 
aos que a ouvem”. Para atualizar isso, você poderia colocar seu nome no versículo assim: “João, não 
deixe nenhuma palavra torpe sair da sua boca hoje. Certifique-se de que tudo o que você tem a dizer hoje, 
João, seja bom para a edificação de outros, de acordo com as necessidades do momento, para que o que 
João diz dê graça aos que ouvem.” Tente fazer isso com um de seus versículos favoritos ou com o 
versículo que você não deseja aplicar! 
 
2. Outra maneira de atualizar os versículos é fazer várias perguntas que relacionam a passagem à sua 
própria vida. Algumas pessoas preferem esse método como o “Estilo Repórter”, pois ele pode usar o 
estilo do repórter de fazer perguntas. Por exemplo: 
COM QUEM posso compartilhar isso, que vai me ajudar a seguir em frente? 
O QUE a Bíblia ensina sobre esse assunto? 
ONDE minha vida demonstra que esta escritura está / não está em minha vida? 
COMO eu poderia aplicar essa verdade à minha situação hoje? 
QUANDO pretendo ter esse processo concluído? 

MEDITE 
Coração 

18a 

COMPARTILHE 
18b 

FÉ 
19 

CONVICÇÃO 
20, 21 

ESCUTE 
17a 

APLIQUE 
Mente  

17b 

PROVÉRBIOS 22:17-21 



 
Anotar percepções especiais à medida que elas surgem é uma parte importante deste método; então faça 
uso generoso de caneta e papel. Ambos os métodos Questione e Atualize podem ser feitos adequadamente 
em um período menor (10 a 20 minutos) do que o método de visualização. 
 
Compartilhar seu tempo em meditação com outras pessoas é outra maneira de ajudá-lo a atualizar e 
personalizar a Palavra em sua vida regularmente. A verdadeira meditação é evidenciada por uma 
mudança de coração e de caráter. 
 
RESUMO 
 
Esses métodos de visualização nos fazem imergir totalmente no objeto de nossa meditação – Jesus. 
Nossas emoções são estimuladas e nossa vontade responde à obediência. Nossas motivações são 
purificadas e intensificadas. Você pode ver por que Jesus usou parábolas – histórias ilustradas. Aqueles 
com quem Ele compartilhou essas histórias se envolveram totalmente na história, não apenas intelectual 
ou filosoficamente. Esse tipo de meditação transformará sua vida, como a de Loyola e os milhares de 
jesuítas que foram os pioneiros em alcançar pessoas para Cristo em todo o mundo. 
 
Revisando, então, visualização é a atividade de imaginar uma parte não didática das Escrituras de uma 
forma pessoal. Existem três fases para este método. Cada fase deve ser cuidadosamente seguida. Os cinco 
sentidos podem ser desenvolvidos progressivamente, se necessário. A prática aumenta seu conforto com 
esses tipos de meditação. 
 
Os métodos de meditação podem ser feitos individualmente ou em pequenos grupos. O grupo deve se 
dividir para a Fase I e ao usar o(s) método(s) de meditação, mas deve se reunir novamente para 
compartilhar descobertas sobre Cristo e sobre si mesmo após a meditação de trinta a sessenta minutos. Ao 
meditar, espere encontrar-se intimamente com Deus, mas não se decepcione se não tiver uma meditação 
dinâmica a cada tentativa. 


