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Esse material, pequeno e simples foi elaborado pensando em ajudar e
encorajar você em sua busca diária diante dos diversos estudos bíblicos, desafios
de aproximação de uma prática de exercícios espirituais, como ORAÇÃO,
LEITURA DA PALAVRA E ADORAÇÃO. Temos sido provocados de forma ainda
mais ativa nestes últimos tempos e precisamos responder a estes desafios.

Há muitas outras questões a serem tratadas, porém foi simplificada a
abordagem e compactada as dicas e os direcionamentos para facilitar essa jornada
inicial de busca por uma maior dedicação as disciplinas espirituais.

A medida que e sua congregação buscavam a DeusJohn Wimber
numa adoração íntima, eles experimentavam o poder do Espirito Santo, renovação
nos Dons e crescimento de conversões.

Para o padrão objetivo de espiritualidade genuína era aJohn Wesley
bíblia. Ele referia-se a si mesmo como um homem de um único livro. Ele lia a bíblia
em atitude de adoração, o que para ele significava uma leitura sem pressa, escolhia
as primeiras horas do dia ou as últimas mais calmas da noite. Seu alvo principal era
qualidade e não quantidade, e sua busca era o desejo de achar Deus.

1ª Pedro 1.13-16
13 Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação; sejam sóbrios e
coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for
revelado.
14 Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora,
quando viviam na ignorância.
15 Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também
em tudo o que fizerem,
16 pois está escrito: "Sejam santos, porque eu sou santo".

Tendo em vista os valores centrais de uma comunidade Vineyard,
devemos nos engajar na busca genuína pelo Espirito Santo.

Introdução

Relatos dos John s’
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Em nossa realidade lidamos com uma vibe muito intensa e a impressão
que temos de nosso grupo local(Vineyard Magé) é que nosso maior desafio tem
sido nossa disciplina com o TEMPO, nos falamos rápido, a jornada dura de trabalho
é uma realidade para a maioria e acabamos querendo realizar tudo bem rápido pois
nosso tempo está sempre a se esgotar. Talvez até as nossas orações têm sido
rápidas... Essa realidade nos leva a um lugar de impaciência para concluirmos as
tarefas que são tão fundamentais realizarmos. Corremos o sério risco de nos
tornarmos meros ativistas, esse não é o desejo da liderança para nós.

Queremos lhe provocar a encontrar tempo de qualidade na presença do
Senhor, um tempo para meditação na palavra de Deus, tempo para oração e um
tempo para adoração(contemplação). Como sempre enfatizamos, é preciso
valorizar a trajetória, o caminho e não meramente o fim.

Vamos começar entendendo alguns detalhes que fazem parte deste processo:

† LUCIDEZ – Consciência, usar a mente para além de pensar simplesmente, usar
como um recurso que está a nossa disposição. Lucidez nesta perspectiva vai se
referir a, pensar claramente, aquietar a mente, não permitir ser
influenciado(mídia, redes sociais, etc.). Isso só será possível é claro,
BUSCANDOAPRESENÇADO ESPÍRITO SANTO.

Ter uma ascensão na busca da espiritualidade, vai depender da
DISCIPLINA. Partindo deste ponto, o que é ter disciplina e para que?

† DISCIPLINA – Obediência/constância, respeitar regras(princípios e verdade).
Quais regras? Regras(princípios e verdades que nós cremos) que você decidiu
voluntariamente seguir,

A ideia e vontade de mudar chega até nós e até iniciamos, traçamos
planos e metas mas depois de alguns dias, semanas voltamos a condição anteior.
Disciplina é uma conquista precisamos ser honestos consigo mesmo, ninguém
torna-se disciplinado de um momento para o outro. É uma luta constante que é
fundamental para jornada cristã, muitas vezes vamos perceber depois de estarmos
no caminho que algo está escapando, ai temos de correr atrás novamente, essa é
nossa luta diária.

2ª Timóteo 4.5
5 Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um
evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.

Passo a passo
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Se você não tem uma razão legítima, não terá porque sePara quê?
manter disciplinado, em busca de algo que não crê de fato. Então é hora de
alimentar o amor por Cristo, ter claro o porquê de sua busca pelas disciplinas
espirituais.
>Para estar próximo de Deus;
>Para manter seu espirito vivo e sua alma cuidada pelo Senhor;
>Para adora-lo como único Deus e expressar o quanto o ama;
>Para serví-lo.

Se não há propósito e sentido nesta busca, ela nunca acontecerá. Estar
na presença de Deus deve nos causar transformação e santificação, lembre-se do
salmista,

Estaremos estabelecendo 4 passos.
1.LEITURA;
2.MEDITAÇÃO;
3.ORAÇÃO;
4.CONTEMPLAÇÃO.

Salmos 84.10
10 Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar; prefiro ficar à porta da
casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios.

Efésios 6.10-14
10 Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
11 Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do
diabo,
12 pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais.
13 Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e
permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
14 Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a
couraça da justiça

Vamos a prática!
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Para facilitar este processo, precisamos pensar em algumas estratégias...

� Descobrir as condições que facilitam a continuidade da disciplina diária(é
pessoal, não compare a vida, rotina do outro com a sua, cada um tem sua
realidade, então olhe o irmão como inspiração);

� Encontre um lugar sereno;
� Tenha propósito nesta atividade;
� Leia a Palavra com verdade(é o Senhor falando contigo), analise, releia quantas

vezes achar necessário. Priorize neste momento leituras de versículos ou
pequenos trechos, para facilitar seu entendimento do que Deus está falando
contigo. Não é um momento de estudo bíblico;

� Aprenda a se acalmar e aquietar-se na companhia de Deus(tempo de
qualidade);

� Ler a Palavra neste contexto de meditação vai além da leitura propriamente dita,
É ESCUTA, a partir do que se leu(ouviu) dEle se dará início a uma conversa
aberta, um diálogo;

� Nesse momento você já teve contato com as escrituras, já orou(se aproximou),
diante desse contato LEITOR , você deve buscar viver uma experiênciaORANTE
contemplativa. Isso pode acontecer na simples observação do mundo ao seu
redor(experiências, natureza, vivências...). você deve silenciar e adorar a
grandeza do Deus altíssimo.

1ª Pedro 1.3,4
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande
misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos,
4 para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor.
Herança guardada nos céus para vocês

Salmos 24.1,2
1 Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem;
2 pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas.

Através da ressurreição de Jesus Cristo, nos tornamos pessoas
regeneradas, em quem está investida uma esperança quanto ao futuro. O caminho
pela busca de santificação é um caminho de militância, então não pare...

>>Deixamos aqui um desafio simples para início deste
exercício(leitura, meditação, oração e contemplação) e gostaríamos
muito que socializasse no grupo como foi a sua experiência na
realização do exercício que segue.[utilizando os 4 passos]

Aventure se-
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Este material teve inspiração na estruturação da LECTIO DIVINA.

>>Escolha 1 ou 2 versos(no máximo);
>>Destaque a palavra que mais lhe chamou a atenção;
>>Analise o porquê chamou a sua atenção;
>>Diga a Deus que precisa, deseja ouvi-lo;
>>Fique um pouco em silêncio e aguarde Deus falar contigo;
>>LEIA APASSAGEM NOVAMENTE;
>>Torne essa passagem pessoal, se for possível insira o seu nome;
>>Silencie novamente e ouça a voz suave de Deus;
>>Acalme por pelo menos 3 minutos;
>>Reflita sobre o que ouviu;
>>Ore e abra o seu coração;
>>Tire um tempo de 10 minutos para contemplar o Senhor e continuar
entendendo o que ele está te dizendo;
>>Ao longo do dia lembre-se de continuar atento com intenção de interagir
com o SENHOR.

Escolha um verso do texto Salmo 119


