
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 trate 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 - Abrindo a porta para o encontro 
 
Aqui estou! Eu fico na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei 
e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20 
 
Jesus nos encontra onde realmente estamos – ele vem até nós. Qualquer que seja a 
estação ou circunstância, ele diz ‘aqui estou’. Reserve algum tempo para reconhecer sua 
proximidade e a compreensão dele sobre você. Ele sabe muito sobre nós (Salmo 139:1-6) 
e nos ama incondicionalmente. 
 
O que você nota sobre como você se vê ao entrar neste momento? Como isso está 
impactando sua percepção deste tempo com Jesus? Abra conscientemente esses 
pensamentos para Deus (Romanos 8:1; Efésios 3:12). 
 
Que cuidados ou preocupações estão afetando você quando se aproxima de Deus? 
Anote-os e reconheça as emoções que os cercam – exponha a si mesmo e ao Senhor 
suas preocupações (e emoções) (1 Pedro 5:7). 
 
Observe se você tem medos ou ansiedades neste tempo com o Senhor – convide-o à sua 
presença de aceitação, mas transformadora, e ministre a eles. (Filipenses 4:6) 
 
Que esperanças ou expectativas você notou no início deste tempo? Traga isso ao 
Senhor, confiando em sua bondade (Salmo 23:6; Salmo 27:13) 
 
Reflexão 2 - Jesus, o bom pastor 
 
Eu sou o bom pastor. João10:11 
 
Reserve alguns momentos para refletir sobre a simplicidade dessa declaração. Quais são 
as implicações para você de que Jesus é o bom pastor? 
 



Agora, reserve um tempo para ler o Salmo 23 devagar, duas ou três vezes – tente não se 
desanimar com a familiaridade da passagem. Depois de fazer isso, comece a listar as 
características do pastor – reserve um tempo e persista, mesmo quando achar que 
esgotou o Salmo. Quando você se sentir pronto, transforme sua lista de características 
em louvor e adoração, particularmente reconhecendo o Senhor em qualquer coisa que 
você esteja enfrentando na vida agora. 
 
Reflexão 3 - Caminhando em uma nova revelação de quem Jesus é 
 
‘Quem vocês dizem que eu sou?’ (Marcos 8:27-30) 
 
A forma como vemos alguém tem um grande impacto em como nos relacionamos com eles – 
Jesus se relaciona conosco de muitas maneiras diferentes, então seria fácil para nós nos 
relacionarmos com ele de uma forma mais limitada do que ele desejaria. Talvez ele nos 
perguntasse hoje ‘quem você diz que eu sou?’ (Marcos 8:27-30) 
 
Você verá abaixo palavras tiradas da música “Wonderful God”, de Godfrey Birtill. Reserve um 
tempo para refletir sobre isso e peça ao Senhor para chamar sua atenção para palavras 
específicas. 
 
Convide o Senhor para falar com você sobre como você o vê e se relaciona com ele. Existem 
aspectos de quem ele é que você precisa reconhecer mais em sua caminhada com ele? 
 

Meu Maravilhoso Conselheiro, meu mestre, o que alerta 
Revelador, meu curador, meu fortalecedor, reparador, 

Refinador, meu Jesus, meu Salvador, meu maravilhoso Deus. 
Precursor e finalizador, meu conquistador, libertador, 

Restaurador, meu martelo, meu fogo, unificador, 
Redentor, meu Jesus, meu maravilhoso Deus. 

 
Criador, defensor, meu criador, instrutor, 

Comandante, meu guerreador, meu abrigo, meu ajudante, 
Meu líder, meu Jesus, meu Salvador, meu maravilhoso Deus. 

Meu pastor, o que colhe, renovador, recompensador, 
Protetor, inspirador, provedor, minha porção, 

Para sempre, meu Jesus, meu Salvador, meu maravilhoso Deus. 
 

 
Reflexão 4 - Desejo 
 
O que você quer que eu faça por você? Lucas 18:35-43 
 
Uma história incrível – reserve um tempo para lê-la. Talvez se imagine na cena. Ouça por 
si mesmo o clamor do mendigo e o desejo que estava por trás dele. 
 
E você – como reservou este tempo para estar com Jesus, quais desejos estão dentro do 
seu próprio coração? É interessante que, embora a cegueira do mendigo deva ser óbvia 
para Jesus, ele ainda fez essa pergunta. 
 
Hoje – Jesus encontra você neste momento. Quando ele se vira para você, ele pergunta 
‘o que você quer que eu faça por você?’ 



 
Reserve um tempo para refletir sobre sua resposta e se envolver com ‘o filho de Deus que 
o amou e se entregou por você’.   
 
 
 
 

Uma Possível Agenda Diária 
 
 

Antes das 
10 horas 

Durma, descanse 
e divirta-se 

 

10-11 
horas 

Reflexão 1 
Avalie como está seu coração e sua 

prontidão para encontrar Deus 

11-12 
horas 

Reflexão 2 
Reflita sobre o caráter de Deus e louve-o por 

meio do Salmo 23 

12-14 
horas 

Coma, descanse 
e divirta-se 

 

14-15 
horas 

Reflexão 3 
Explore como você percebe Deus e como 

pode se relacionar com ele de novas 
maneiras 

15-16 
horas 

Reflexão 4 
Conte a Deus sobre seus desejos e ouça 

qualquer coisa que ele mostre em resposta 

16-18 
horas 

Descanse, 
divirta-se 

 

18-19 
horas 

Coma, encerre o 
retiro 

 

 


