
Passando um Dia com Jesus 
 

‘Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei’. 
Mateus 11:28 

 
 
Algumas sugestões de reflexão para estruturar um dia com Jesus – reserve um tempo para 
relaxar e dê um passeio no meio ou enquanto estiver fazendo as reflexões. Talvez possa tratar 
as reflexões como quatro períodos de oração de uma hora, mas lembre-se de que ele está com 
você em todos os momentos do dia. 
 
As reflexões são um ponto de partida simples – use-as como um trampolim para suas reflexões 
e siga a orientação do Senhor para outras escrituras ou outros recursos ao se concentrar em 
cada reflexão. 
 
Se isso ajudar, registre, faça uma arte ou qualquer outra coisa que o ajude a se envolver com 
as reflexões. 
 
 
Reflexão 1 - Descansando no amor de Deus 
 
Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus; eu confio no amor infalível 
de Deus para todo o sempre. Salmo 52:8 
 
(…) Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 
 
Quão ciente você está hoje do amor infalível e pessoal de Deus por você? Você percebe 
alguma coisa que o está separando dessa consciência? (Romanos 8:31-39) 
 
Mantenha esses pensamentos diante do Senhor – pergunte a ele o que ele gostaria que você 
fizesse com sua consciência. 
 
Receba este grande amor novamente – conscientemente abra-se para o amor dele por você. 
Esses pensamentos podem ajudá-lo: 
 

Ação de Graças – agradeça a ele por seu amor por você agora. Você é um filho muito 
amado (Efésios 5:2). 1 Crônicas 16:4 – Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; seu 
amor dura para sempre. 
 
Recebimento – quando necessário, receber o perdão enquanto confessamos. 1 João 
1: 9 – Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoará os 
pecados e nos purificará de toda a injustiça. 
 
Rendição – reconhecendo qualquer coisa que venha à mente e que pareça estar no 
caminho. Romanos 8:1 - Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que 
estão em Cristo Jesus. 
 
Quietude – não se esforçando para receber. Reconheça silenciosamente o amor dele 
por você. Salmo 46:10 Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. 

 



 
 
 
Reflexão 2 - Enraizado em Deus - descansando em quem ele é 
 
Mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele 
será como uma árvore plantada junto à água que lança suas raízes pelo riacho. Não 
teme quando chega o calor; suas folhas são sempre verdes. Não se preocupa em 
um ano de seca e nunca deixa de dar frutos. Jeremias 17: 7-8 
 
Então, assim como você recebeu a Cristo Jesus como Senhor, continue a viver sua 
vida nele, arraigada e edificada nele, fortalecida na fé como você foi ensinado, e 
transbordando de gratidão. Colossenses 2: 6-7 
 
O que o desafia em sua vida e ministério agora? 
 
O que produz pensamentos ansiosos e mina sua confiança no Senhor? 
 
Mantenha esses pensamentos diante do Senhor – pergunte a ele o que ele gostaria que 
você fizesse com sua consciência. 
 
Reflexão 3 - Descansando no fluxo da vida de Deus 
 
As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. 
Salmo 104: 17 
 
(…) Plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios de nosso Deus. Eles 
ainda darão frutos na velhice, permanecerão frescos e verdes. Salmo 92:13-14 
 
Você está absorvendo bem a hidratação que Deus quer dar? Você está contando com 
poucas maneiras de receber? 
 
Como o Senhor pode querer refrescar você nesta temporada? 
 
Use um copo vazio como símbolo para pedir o refresco do Senhor e espere por sua 
resposta. Pergunte se o Senhor deseja que você esteja aberto a outras maneiras de 
receber seu fluxo de vida. 
   
Mantenha esses pensamentos diante do Senhor – pergunte a ele o que ele gostaria que 
você fizesse com sua consciência. 
 
Reflexão 4 - Descansando na luz que Deus dá 
 
Bem-aventurados os que aprenderam a te aclamar, que andam na luz da tua 
presença, Senhor. Eles se regozijam em seu nome o dia todo; eles celebram a sua 
justiça. Salmo 89:15-16 
 
Como você percebeu que Deus está trazendo sua luz a você, por exemplo, revelando-se, 
trazendo direção ou encorajamento? 
 



Existem maneiras de ajustar sua vida que o ajudarão a receber mais luz do Senhor e / ou 
a responder de forma mais eficaz a ele? 
   
Mantenha esses pensamentos diante do Senhor – pergunte a ele o que ele gostaria que 
você fizesse com sua consciência. 
 
 

Uma Possível Agenda Diária 
 
 

Antes das 
10 

Durma, descanse 
e divirta-se 

 

10-11 
horas 

Reflexão 1 
Abra seu coração para receber o amor de 

Deus 

11-12 
horas 

Reflexão 2 
Considere suas ansiedades e as coloque 

diante de Deus 

12-14 
horas 

Coma, descanse 
e divirta-se 

 

14-15 
horas 

Reflexão 3 
Apresente seu copo vazio e convide Deus 

para o encher 

15-16 
horas 

Reflexão 4 
Considere sua postura de vida e como pode 
fazer mudanças para estar mais aberto ao 

amor de Deus 

16-18 
Descanse, divirta-

se 
 

18-19 
horas 

Coma, feche o 
retiro 

 

 


