
Praticando a Presença de Deus 
 

Deus está sempre conosco. É um prazer estarmos cientes de sua presença. No entanto, isso é difícil de 
fazer em vidas ocupadas, cheias de distrações. Podemos passar um dia sem pensar nem uma vez em 
Deus. O irmão Lawrence disse: ‘Não faço outra coisa senão permanecer em sua sagrada presença, e faço 
isso pela simples atenção e por um olhar amoroso e habitual a ele.’ 
 
Como podemos cultivar o hábito de voltar nossos olhos para o nosso Senhor? Abaixo estão algumas 
sugestões simples para ‘praticar a presença’ de Deus. É bom saber, antes de começar esses exercícios, o 
aviso que os outros gostariam que soubéssemos: ‘Não ranja os dentes e cerre os punhos e diga: “Eu 
consigo! Eu consigo!” Relaxe. Tire suas mãos. Submeta-se a Deus. Aprenda a viver na voz passiva e deixe 
a vida ficar disponível para ele’. 
 
Orações de flecha 
 
Estas são semelhantes à Oração de Jesus porque são curtas; podem ser orados em uma respiração de ar 
e podem ser orados em qualquer lugar e a qualquer hora. A diferença é que você formula as palavras 
que deseja orar. Uma regra simples é encontrar um nome para Deus que seja particularmente 
significativo para você neste momento e, então, encontrar a frase que melhor se adequa ao que você 
espera de Deus. Por exemplo, ‘Pai, ajuda-me a conhecer o teu amor’ ou ‘Deus Todo-Poderoso, dá-me 
forças’ ou ‘Água viva, refresca-me’ ou ‘Pão da vida, dá-me alimento’. Use esta oração constantemente 
ao longo do dia e por quantos dias forem necessários até que você conheça e experimente o que está 
buscando de Deus. 
 
Orações Flash 
 
Essa é um tipo de intercessão. A todos que você vê, por quem passa ou com quem interage no seu dia, 
envie uma oração instantânea de bênção. Peça a Jesus para tocá-los, revelar-se a eles, fazê-los 
prosperar, remover o engano deles, vencer as obras do maligno e assim por diante. Frank Laubach, um 
obreiro entre os muçulmanos nas Filipinas, escreveu: ‘Esta manhã, quando saí do trem e orei por todas 
as pessoas na rua, senti uma nova energia surgir em mim. O que significa para todos eles receber aquela 
oração instantânea, talvez eu nunca saiba. O que isso faz para mim é elétrico. Isso expulsa a fadiga e 
emociona a pessoa com grande poder’. 
 
A Linguagem de Deus 
 
Deus está constantemente se revelando a nós. Sua criação e suas obras nos falam de sua glória (Salmo 
19). Tudo o que você vê contém uma mensagem de Deus sobre quem ele é. Olhe em volta e pergunte: 
‘Deus, o que você está me dizendo sobre você?’ Por exemplo, você vê uma mulher carregando um 
grande fardo. Você se lembra do Salmo 68:19, ‘Bendito seja o Senhor que diariamente carrega nossos 
fardos’. Portanto, Deus usa a imagem e a ideia de ‘fardo’ para nos falar sobre seus cuidados. Ou você vê 
uma criança chorar e se lembra de uma época em que todas as lágrimas serão enxugadas (Isaías 25:8) 
ou que, embora semeie em lágrimas, você colherá com alegria (Salmo 126:5-6). Portanto, Deus usa as 
lágrimas para nos falar da eternidade e da alegria. Frank Laubach escreveu: ‘Vou tentar aprender a sua 
língua como foi ensinada por Jesus e todos os outros por meio de quem você fala – na beleza e nos 
pássaros cantores e na brisa fresca, nos rostos radiantes de Cristo, nos sacrifícios e nas lágrimas’. 
 



Lembre-se de Deus em Sua Cama 
 
David escreveu: ‘Na minha cama, lembro de você; eu penso em você durante as vigílias da noite’ (Salmo 
63:6). Existem pelo menos três maneiras de fazer isso. Antes de adormecer, volte ao longo do dia, 
relembrando o que fez pela manhã e depois o resto do dia. Em cada cena que passar diante de você, 
coloque Jesus no meio. Veja como ele estava ao lado da sua cama quando você acordou. Imagine como 
ele estava com você enquanto tomava o café da manhã. Olhe para ele quando ele estava ao seu lado 
quando você deu banho em seu filho ou falou com um amigo. Veja-o estender a mão para você 
enquanto você chorava ao receber uma notícia ruim ou rir com você quando encontrou algo engraçado. 
A seguir agradeça a ele por nunca o deixar nem o desamparar (Hebreus 13:5) e por ser o tipo de Deus 
que se compadece das tuas fraquezas (Hebreus 4:15). Outra maneira de fazer isso é entregar seus 
sonhos ao Senhor, pedindo a ele que revele tudo o que quiser enquanto você dorme. E para aqueles que 
acordam durante a noite, deixe seu primeiro pensamento ao acordar ser nele. Em seguida, pergunte a 
ele se há alguma pessoa ou situação sobre a qual você possa orar. Se você está sonolento demais para 
articular palavras, apenas leve essa pessoa diante do Senhor, às vezes simplesmente levantando as 
mãos como um símbolo de tê-la diante do Senhor. Imagine essa pessoa diante de Jesus e segure-a lá até 
que você adormeça ou passe a orar por outra pessoa. 
 
Viva Simultaneamente 
 
Tudo isso significa que você está vivendo em duas dimensões ao mesmo tempo. No nível físico, você 
pode estar ouvindo alguém, executando uma tarefa ou dando um recado. No nível espiritual, você está 
se voltando para Deus ao ouvi-lo ou ao se entregar a ele. Joyce Huggett descobriu isso após uma grande 
cirurgia, quando seu cérebro não estava funcionando adequadamente. Ela descobriu que nenhuma de 
suas práticas normais de oração funcionava. Mas ela descobriu que poderia estar atenta a Deus em 
qualquer tarefa que fizesse. Ela escreve: ‘Tome uma decisão deliberada de fazer a tarefa e sozinha. Faça 
a tarefa devagar, com cuidado e em silêncio. Concentre-se na sensação física do que está fazendo. 
Gradualmente, você perceberá que o seu silêncio se torna quietude interior, um estado de paz no qual 
você estará mais ciente da presença envolvente de Deus. Ao fazer coisas comuns com concentração e 
atenção extraordinárias, você pode encontrar Deus.’ Algumas pessoas, enquanto realizam tarefas, 
entregam seu corpo a Deus: ‘use minhas mãos, meus pés, minha boca’ (Romanos 6:13, 19). Outros, 
enquanto ouvem ou pensam, oram simultaneamente: ‘Deus, dê-me sabedoria. O que você está fazendo 
aqui? Dizendo aqui? Mostre-me sua vontade sobre essa pessoa ou situação’. 
 
Fique Quieto 
 
Simplesmente pare o que estiver fazendo e descanse em silêncio (Salmo 46:10). Para alguns, isso é um 
símbolo, uma maneira de se lembrar de que Deus está no controle de sua vida e de suas vidas. Para 
outros, este é um tempo de espera silenciosa, um tempo para orar, ‘Sonda-me, ó Deus, e conheça meu 
coração e veja se há algum caminho mau em mim’ (Salmo 139:23-24). Dê a Deus tempo para examinar 
seu coração. Se ele revelar algo a você, agradeça a ele por isso. Se não, ainda agradeça a ele por seu 
amor por você. Se sua mente estiver distraída durante este tempo, não fique chateado. Gentilmente, 
deixe as distrações irem, deixe-as flutuar como detritos na água. E então volte seu foco novamente para 
esperar silenciosamente diante do Senhor. 
 
Pratique a Atitude de Gratidão 
 



‘Dê graças em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus para você’ (1 Tessalonicenses 5:18). 
Muitas vezes pedimos coisas a Deus e esquecemos de agradecê-lo por todas as coisas. Pratique 
agradecer a ele por tudo ao longo do dia. Outra forma de praticar essa disciplina é agradecer aos outros 
por como você vê Deus trabalhando neles e por meio deles. Isso pode ser muito eficaz ao falar com não-
crentes. Um homem que não era crente, embora casado com uma, desafiou os membros da família a 
terem reuniões familiares regulares. Um desses membros da família voltou-se para ele e disse: ‘Sua 
preocupação com nossa família me lembra de como a família é importante. Você está mostrando uma 
parte da preocupação e do amor de Deus. Obrigado por refletir a imagem de Deus desta forma’.  
 
Uma Palavra de Encorajamento 
 
Levará algum tempo até que esses exercícios se tornem habituais. Não se desespere. Thomas Kelly, um 
quaker que viveu no século XX, escreveu: ‘Se você escorregar e tropeçar e esquecer Deus, e afirmar seu 
antigo eu orgulhoso e confiar em sua própria sabedoria inteligente, não gaste muito tempo em 
lamentações angustiadas e autoacusações, mas comece de novo, exatamente onde você está’. 


