
Diário Espiritual 
 

O diário espiritual é simplesmente a manutenção de um registro de sua jornada de fé. É uma 

disciplina de reflexão ponderada sobre o que Deus está fazendo em sua vida e anotando isso. Manter uma 

jornada espiritual é uma prática gratificante. Considere esta lista de vantagens de manter um diário de fé: 

 Não nos deixa esquecer de momentos espirituais significativos 

 Nos mantém focados na reflexão 

 Lembra-nos da fidelidade de Deus quando passamos por lutas 

 Pode ser um presente para futuros viajantes 

Ao fazer um registro no diário, o que vem a seguir é uma lista rápida de ideias para iniciar sua 

reflexão. Podem ser ideias ou tópicos que você pode considerar: 

 Onde você está e para onde vai? 

 Orações 

 Insights de estudos bíblicos 

 Insights sobre você ou Deus 

 Presentes de Deus ou amigos 

 Reflexões sobre registros anteriores no diário 

Diários espirituais são uma ferramenta para você usar para facilitar o desenvolvimento espiritual. 

Não há livro de regras sobre como usar um ou o que incluir. No entanto, é importante notar que quanto 

mais intencional seu diário, mais útil será quando você quiser olhar para ele daqui a um, dois ou dez anos. 

Aqui está uma lista de sugestões que podem ser úteis na intencionalidade: 

 Obtenha um lugar onde você possa se concentrar sem distração 

 Date todas as suas entradas 

 Reserve um tempo para preparar seu coração em oração ou meditação 

 Se você usar um livro, compre algo resistente que dure 

 Seja honesto 

 Reserve um tempo para ouvir a Deus enquanto faz o diário! 

O ponto principal é que manter um diário espiritual é uma prática espiritual fácil e frutífera. 

Recorra a ele quando for útil e deixe-o descansar em sua prateleira quando não houver nada para escrever. 

Que seja uma maneira de você fazer um balanço de si mesmo e preparar seu coração para falar com Deus. 


