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União de Pensamento 

 

Aprendendo a pensar como Deus 
 

      Consciência da Presença de Deus 

Para o casamento ser bom, tem que haver uma paixão entre os dois cônjuges. 
Casamentos podem se manter pela simples disciplina das duas pessoas, mas 
isso pode gerar um casamento muito desagradável, sem comunicação, sem 
romantismo, sem sentimento. Muitos casamentos são assim. Todo 
relacionamento entre marido e mulher tem suas dificuldades, porém havendo 
o sentimento de amor, os ajustes se tornam bem mais fáceis. Em Gênesis 29 

nós temos o exemplo de Jacó que serviu seu futuro sogro, Labão, com serviços pesados durante 
sete anos em troca da mão de Raquel em casamento. A Bíblia diz no verso 20 do mesmo que 
os anos servidos pareceram poucos dias a Jacó pelo grande amor que sentia por Raquel. Muitos 
relacionamentos entre Deus e seus filhos sofrem pelo fato de 
terem compromisso, mas faltarem o sentimento de alegria e amor. 
Não há paixão por Deus, tornando assim o relacionamento 
pesado e penoso. Você se sente assim? Estar apaixonado 
significa compartilhar pensamentos, ser amigo, ter sentimentos 
românticos. A morte - ou separação de Deus que veio por causa 
do pecado - não somente distanciou nosso espírito do Espírito de 
Deus, mas também a nossa alma, composta dos nossos 
pensamentos e emoções (Isaías 55:8). 

Assim como nas lições anteriores nós vimos como uma pessoa 
pode ser um em espírito com Deus através de se decidir por 
Cristo, você também precisa se tornar um com Ele no seu 
pensamento, nas suas decisões e emoções (Romanos 12:2; 
Filipenses 2:5). Este será o alvo das próximas três lições. Nesta 
lição nós falaremos de seis exercícios que devem ajudar você a se tornar mais consciente do 
Espírito de Deus em sua vida e criar mais paixão por Ele. Nos Salmos 89:15 Deus diz que feliz 
é o povo que aprende a louvá-lo e andar na luz da sua presença, ou seja, andar na consciência 
da sua presença. Note bem que Deus fala: “aprende. ” É isso que queremos fazer nesta lição. 
Para isto, é necessário primeiro entender que a presença de seu Espírito em sua vida é uma 
realidade. Se fosse possível fotografar espíritos, você poderia ver uma diferença antes e depois 
de receber Cristo como o seu Salvador. Assim como espíritos reais baixam nas pessoas no 
Candomblé ou na Macumba, o filho de Deus (o crente) recebe um espírito de verdade. É o 
Espírito vindo de Deus – o Espírito Santo. O Espírito Santo realmente se torna integrante de sua 
vida (Romanos 8:9; João 14:23; Efésios 1:13; João 7:37-39). Tornar-se um verdadeiro filho de 
Deus não é aderir a uma religião, não é viver por certa filosofia, antes é se tornar um portador do 
Espírito de Cristo (Gálatas 4:6). 
 

Certa noite escura, após um culto na minha igreja, um jovem veio buscar ajuda de mim por estar 
possuído por um demônio. Eu falei-lhe da salvação de Jesus e do relacionamento que Jesus 
desejava ter com ele. O jovem, mesmo atormentado pelo mau espírito, decidiu entregar sua vida 
a Jesus, crendo nEle como Salvador. Ao orar, pedindo que Jesus entrasse em sua vida, vapores 
e o cheiro de incenso da Macumba começaram a exalar por toda parte, saindo do seu corpo. De 
repente, o jovem, hoje meu amigo, parou e disse: “O bicho saiu e Jesus entrou! ” Este episódio 
é um bom exemplo do que a Bíblia afirma, que quando cremos o Espírito Santo de Deus entra 
em nossa vida e consequentemente qualquer outro espírito é obrigado a sair. A posse do Espírito 
Santo é real. 
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UM COM DEUS 



 
Isso significa que Ele está com você 24 horas todos os dias. Quanto tempo você passará 
desenvolvendo este maravilhoso relacionamento com Ele depende só de você. Deus deve achar 
estranho quando durante a semana inteira Ele tenta comunicar-se com você e você o ignora, 
mas no domingo quando vai para a igreja você canta: “Ó Eu Amo a Cristo. ” Deus promete que 
nunca nos abandonará. Isto significa que Deus está conosco em toda situação, toda hora, em 
todo lugar. Vamos olhar cinco exercícios que treinam a consciência da presença de Deus em 
nossa vida cotidiana. 
 
Exercício 1 – Bom dia, Senhor! 
Ao acordar, mesmo antes de sair da cama, diga ao Senhor: 

“Bom dia, Senhor! Aqui está teu servo à disposição! Quais são as tarefas de hoje? ” 
Você vai se surpreender com os planos que Deus tem para você. 
 
Exercício 2 – O Bipe 
Durante a próxima semana, você vai parar no início de cada hora em que estiver acordado para 
perguntar a Jesus como Ele está gostando daquele momento em sua vida, seus pensamentos, 
sua atividade, suas palavras, seja o que estiver fazendo. A forma mais fácil de praticar este 
exercício é acertar seu relógio ou celular para “bipar” ou despertar de hora em hora. Caso 
contrário, você terá que treinar sua mente a despertar quando os ponteiros do relógio marcam o 
início da hora.  Exemplo: Você está vendo um filme na televisão, o relógio marca a hora. “Bipe! 
” Você pergunta: 

“Está gostando, Jesus? ” 
Incrível como Deus responde. 
 
Um amigo meu estava chateado porque seu pneu furou num momento de muita pressa. Ele saiu 
do carro irado, chutou o pneu, quando de repente ouviu o “bipe” do relógio. Imediatamente sua 
xingação virou louvor! Experimente e veja como este exercício mudará sua vida. Ele ajudará 
você a criar o hábito de compartilhar seu dia e suas atividades com Deus. 
 
Exercício 3 - Louvor 
Deus quer que você se apaixone por Ele. Este exercício ajudará você a desenvolver uma paixão 
por Deus, um sentimento de amor. Leia Salmos 42:1-2 e Salmos 63:1-8. Nós podemos 
desenvolver este tipo de paixão descrito nestas passagens por fixar nossos pensamentos em 
Cristo. Quando passamos muito tempo pensando nas qualidades positivas de uma pessoa que 
amamos, com o tempo, começamos a ter sentimentos de amor. Em casamentos, muitas vezes 
um homem e uma mulher que outrora se amavam passam a se desprezar, e por quê? O 
problema é que o foco do marido e da mulher se torna as qualidades desprezíveis um do outro 
em vez de concentrar o foco do pensamento nas qualidades amáveis do outro. O foco nas 
qualidades negativas destrói o sentimento de amor e carinho no casal. O foco nas qualidades 
boas do outro constrói sentimentos e atitudes positivas para com o cônjuge. Um exercício 
terapêutico para casais em crise é pensar em duas qualidades positivas do cônjuge por dia e 
comunicar este apreço um para o outro todo dia. O resultado é incrível – o sentimento positivo 
volta. 
 
Você gosta que as pessoas elogiem você pelas suas aparências, pelo que você faz bem, pelas 
suas qualidades? Elogios são parte muito importante de nossa vida.  Nós fomos criados na 
imagem de Deus. Deus também gosta de elogios. Elogiar a Deus, na verdade é o que nós 
chamamos de “louvar a Deus. ” 
 
Neste exercício você tira um momento no dia para pensar numa qualidade ou numa coisa que 
você admira em Deus, por exemplo: sua criatividade, sua misericórdia, seu perdão, etc. Em 
seguida, faça um elogio a Deus falando dessa qualidade. Faça esses elogios em primeira 
pessoa, diretamente para Ele. Quando você se expressar a Deus, use a palavra “tu”. Por 
exemplo, diga: 

“Deus, eu Te adoro pela forma que Tu pintas os céus ao pôr-do-sol.”  
 



Agora, tente você: 
“Deus, eu acho fantástico a tua ________________. ” 
 ou 
“Senhor, eu te louvo porque Tu és ________________. ” 
 

Procure nesta próxima semana, elogiá-lo pelo menos uma vez por dia, todos os dias, e veja Deus 
sorrir para você. Você também pode decorar versos de louvor da Bíblia tais como encontramos 
no livro de Salmos, e declamar para Ele. Você pode escrever seus próprios versos e dizer para 
Ele. 
 
Exercício 4 – Agradecer 
Outro exercício importante, que devemos praticar todos os dias, é agradecer a Deus pelo que 
Ele nos dá e pelo que Ele faz por nós. Pare e pense agora mesmo. O que Deus tem feito por 
você hoje? Agradeça a Ele pelo mesmo. Diga assim: 

“Muito obrigado, Senhor, pelo _________________. ” 
Faça isto pelo menos uma vez por dia. 
 
Exercício 5 – A Disciplina 
O último exercício que devemos praticar diariamente é tentar ver a mão de Deus tocando em 
nossas vidas através do que acontece durante o dia, especialmente nas coisas desagradáveis. 
Não deixe nada passar como mero azar ou coincidência. Vejamos o que Deus está tentando nos 
falar através das coisas que acontecem. Por exemplo, você topa o pé, você se arranha, pergunte:  

“Deus, o que é que Tu estás tentando me falar? ” 
 
Ele certamente responderá. Talvez Ele responda: "Você Me esqueceu hoje?" Deus fala do seu 
ungido, em Salmos 91:12, que não deixará topar o pé numa pedra. Se Deus permitiu algo ruim 
acontecer com você, deve haver um motivo! Ele ama você, tem planos para você e está de olho 
em você! 
 
Exercício 6 – Boa Noite 
Ao deitar fique uns dois ou três minutos em silêncio deixando o Espírito de Deus avaliar seu dia 
- faça suas decisões de acordo. Peça perdão se necessário. Diga “boa noite” e durma em paz. 
Leia Salmos 4:4,8 e veja como o rei Davi praticava esse exercício. 

Tarefa: 

Durante os próximos sete dias, anote as suas respostas aos exercícios seguintes: 

Dia 1 

* O que foi que Cristo gostou mais e gostou menos do dia que Ele passou com você? 
Mais: ________________________________________________ 
Menos: _______________________________________________ 

* Qual foi o elogio que você fez a Deus hoje? __________________ 
* Qual foi a maior bênção ou dádiva de Deus para você hoje? __________________________ 
Tente lembrar de um instante em que Deus tentou chamar sua tenção.  
____________________________________________________________________________
  
Escreva uma poesia e leia em voz alta para Deus. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Dia 2 
* O que foi que Cristo gostou mais e gostou menos do dia que Ele passou com você? 

Mais: _______________________________________________ 
Menos: ______________________________________________ 

* Qual foi o elogio que você fez a Deus hoje? _________________ 
* Qual foi a maior bênção ou dádiva de Deus para você hoje?   



___________________________________________________  
Cante uma música para Deus. Invente uma ou cante uma que você já sabe. Se você toca um 
instrumento, toque uma música para Deus. 
 
Dia 3 

* O que foi que Cristo gostou mais e gostou menos do dia que Ele passou com você? 
Mais: ________________________________________________ 
Menos: _______________________________________________ 

* Qual foi o elogio que você fez a Deus hoje? _________________ 
* Qual foi a maior bênção ou dádiva de Deus para você hoje?  
______________________________________________________ faça um passeio hoje 

ou olhe pela sua janela. Encontre três coisas que são interessantes ou bonitas. Diga a Deus 
que você gosta dessas coisas. 

 
Dia 4 

 * O que foi que Cristo gostou mais e gostou menos do dia que Ele passou com você? 
Mais: ________________________________________________ 
Menos: _______________________________________________ 

* Qual foi o elogio que você fez a Deus hoje? _________________ 
* Qual foi a maior bênção ou dádiva de Deus para você hoje?   
_______________________________________________________ 
Levante seus braços para os céus como uma criança que quer um abraço do seu pai ou da sua 
mãe. Diga a Deus que você o ama. 
 
Dia 5 

* O que foi que Cristo gostou mais e gostou menos do dia que Ele passou com você? 
Mais: ________________________________________________ 
Menos: _______________________________________________ 

* Qual foi o elogio que você fez a Deus hoje? _________________ 
* Qual foi a maior bênção ou dádiva de Deus para você hoje?   
_______________________________________________________ A próxima vez que 

você fizer compras ou merendar, peça para Deus que ajude você na escolha. Pergunte dEle 
o que Ele compraria. 

 
Dia 6 

* O que foi que Cristo gostou mais e gostou menos do dia que Ele passou com você? 
Mais: ________________________________________________ 
Menos: _______________________________________________ 

* Qual foi o elogio que você fez a Deus hoje? _________________ 
* Qual foi a maior bênção ou dádiva de Deus para você hoje?   
_______________________________________________________ Peça que Deus mostre 

a você alguém que precise de atenção especial hoje. Quando Ele puser um nome ou um rosto 
na sua mente, dê atenção especial a esta pessoa. 

 
Dia 7 

* O que foi que Cristo gostou mais e gostou menos do dia que Ele passou com você? 
Mais: ________________________________________________ 
Menos: _______________________________________________ 

* Qual foi o elogio que você fez a Deus hoje? _________________ 
* Qual foi a maior bênção ou dádiva de Deus para você hoje?   
_______________________________________________________  
Tente lembrar de um instante em que Deus tentou chamar sua atenção. 
______________________________________________________ Dê um presente para 
Deus hoje.  Você dá presentes para Deus quando dá presentes para outras pessoas. 
 
 



 Oração 

Nosso alvo como filhos de Deus é nos tornarmos um com Ele em espírito, 
pensamento, propósito e corpo. Esta, e as últimas duas lições, se dedicam 
à união de pensamento. União de pensamento vem através da nossa 
consciência da presença de Deus em nossas vidas, meditação e oração. 
Esta lição é a respeito de oração - como comunicar com Deus. Antes de 
começar, responda números 1 e 2 nos Exercícios de Retenção e 
Reflexão no final desta lição. 

Oração nada mais é do que falar com Deus. É usar a linguagem para o 
seu mais nobre propósito - comunicar com Deus. Deus adora quando nós oramos (Provérbios 
15:8).  Ele vem para nós e fica perto de nós quando oramos (Deuteronômio 4:7; Salmos 145:18). 
Discutir, reclamar, falar suas frustrações, elogiar, agradecer e expressar seu amor - todas são 
formas legítimas de comunicar-se com Deus (Isaías 1:18). Leia as passagens abaixo e descreva 
o tipo de diálogo que ocorre em cada uma das passagens: 

 
Salmos 69:1 ____________________________________________ 
Salmos 73:13-14 ________________________________________ 
Salmos 74:1 ____________________________________________ 
Salmos 42:1-2 __________________________________________ 
Salmos 83:1 ____________________________________________ 
Salmos 101:1 ___________________________________________ 
 

Deus nos fala em Romanos 8:15 e novamente em Gálatas 4:6 que todos 
os seus filhos receberam o Espírito Santo, pelo qual nós clamamos: “Abba 
Pai”, que significa pai, pai, ou seja, papai. Esta é uma palavra que a criança 
usava para chamar atenção do seu pai querido. Em português a criança 
diria: “paizinho”. Nossas orações são tão importantes para Deus que Ele 
as guarda.  Leia Apocalipse 8:3-5 e Salmos 56:8.   
Oração é como falar num telefone. Nós ouvimos Deus através da 
meditação – o receptor do telefone - e Ele nos ouve através da oração – o 
transmissor do telefone. Comunicação precisa ter dois canais: Deus 
comunicando conosco e nós comunicando com Ele através da oração. 
 

No Velho Testamento somente Arão e seus filhos podiam entrar na presença de Deus no 
tabernáculo (Números 18:1-7). Quando Jesus morreu na cruz Deus rasgou o véu do templo para 
claramente afirmar que nós todos temos acesso diretamente a Ele via Jesus Cristo, sem 
mediação de padre, nem pai de santo, nem pastor, nem qualquer outra entidade, inclusive Maria, 
mãe terrestre de Jesus (Mateus 27:50-53; Hebreus 9:24-26 e 10:19-22; João 16:23-27; 1 Timóteo 
2:5). 
 
A tendência do ser humano sem Cristo é se distanciar de Deus. Uma das técnicas que Satanás 
usa para fazer o cristão sentir-se distante de Deus, eu creio, é formalizar a oração. Muitas 
pessoas até decoram suas orações. Quando orarmos, sejamos nós mesmos. Fale com Deus 
como você falaria com alguém que você ama muito. Observe o que Jesus falou sobre oração em 
Mateus 6:5-13. Resumindo versos 5 e 6: Não ore com propósito de aparecer. Oração não é um 
crachá do cristianismo. Não esqueça que nós estamos orando para uma pessoa real – Deus. 
Verso 7 diz que devemos evitar vãs repetições. Certas frases em nossas orações se tornam 
habituais e perdem com a repetição seu verdadeiro sentido. Devemos ter o cuidado de não deixar 
isso acontecer em nossas orações. Este verso também vai contra uma ideia popular nos dias de 
hoje de orarmos em línguas desconhecidas. Leia 1Coríntios 14:14-15. Na passagem de Mateus 
6:9-13, onde Jesus nos ensina a orar, Ele nos dá uma oração modelo. Veja o que Jesus inclui 
na sua conversa com seu pai.   
Verso 9 - Eu te amo.  
Verso 10 - Volta logo, vem dominar essa terra.  
Verso 11 - Supre as minhas necessidades de hoje, espiritualmente e fisicamente. 
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Verso 12 - Perdoa-me e ajuda-me a perdoar os outros. 
Verso 13 - Protege-nos, por favor. 
Oração não é bem simples? Vamos mantê-la simples. Leia Efésios 6:18, Mateus 7:7-12 e 1 
Tessalonicenses 5:17-18. Depois, responda números 4 e 5 nos Exercícios de Retenção e 
Reflexão. 
No número 6 nos Exercícios de Retenção e Reflexão há algumas recomendações especiais 
da Bíblia para assegurar a oração efetiva. Procure os versículos e anote as sugestões. 
 
Exercícios de Retenção e Reflexão  
1. Como pode haver união de espírito entre você e Deus? 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Você tem meditado esta semana? _______ Anote algo que você aprendeu de Deus: 
____________________________________________________________________________ 
 
3. No Velho Testamento os judeus queimavam incenso especial e sacrificavam a Deus. Qual é 
o incenso favorito de Deus hoje? (Apocalipse 5:8) _____________________________________ 
 
4. Com que frequência devemos orar? (1 Tessalonicenses 5:17) 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Sobre que tipo de coisas nós podemos conversar com Deus? (Filipenses 4:6)_____________ 
 
6. Abaixo está uma lista de recomendações a respeito de oração. Leia cada um dos versículos 
e escreva a recomendação no espaço ao lado: 
a. Mateus 6:12 e 5:23-24; 1 Pedro 3:7; 1 João 1:9 _____________________________________ 
b. Mateus 6:12-15 _____________________________________________________________ 
c. Tiago 1:5; 1 Reis 3:5-10 _______________________________________________________ 
d. Tiago 1:5-8 _________________________________________________________________ 
e. Mateus 17:20; Romanos 10:17 e 12:2 ____________________________________________ 
f. João 16:24 _________________________________________________________________ 
g. Tiago 5:16; 1 Samuel 12:23 ____________________________________________________ 
h. Tiago 4:3 __________________________________________________________________ 
i. 1 Tessalonicenses 5:18 ________________________________________________________ 
 
7. O processo para aumentarmos nossa fé se encontra em Romanos10:17 e 12:2. Qual é o 
processo? ___________________________________________________________________ 
 
8. O que significa “orar em nome de Jesus”? _________________________________________ 
  
9. Ore a respeito de coisas que a Bíblia especifica, tais como: 
 2 Tessalonicenses 3:1 ___________________________________ 
 2 Tessalonicenses 3:2 ___________________________________ 
 Mateus 5:44 ___________________________________________ 
 Lucas 22:40 ___________________________________________ 
 Filipenses 1:9 __________________________________________ 
  
Tarefa:  
Organize um caderno de oração. Faça em cada folha uma lista de agradecimentos e também 
pedidos para cada dia da semana. Crie uma lista geral de pedidos e respostas com as datas de 
quando foram feitos os mesmos. Você também pode criar uma página para pedidos urgentes. 
Veja o exemplo a seguir: 

Lista geral de pedidos e agradecimentos diários: 

Data                             Pedido Data                               Agradecimento 
    

    



 
Oração de: DOMINGO 
● Elogios a Deus; 
● Oração por seu pastor; 
● Oração por sua família. 
 
Oração de: SEGUNDA-FEIRA 
● Áreas de fraqueza pessoal; 
● Pedir por um amigo; 
● Oportunidades para você falar de Jesus para os seus amigos. 
 
Oração de: TERÇA-FEIRA 
● Cristãos que estão sendo perseguidos no mundo; 
● Governantes do nosso país, estado, cidade; 
● Pedir por um amigo. 
 
Oração de: QUARTA-FEIRA 
● Sua vida conjugal ou sentimental; 
● As pessoas com quem você trabalha; 
● Pessoas necessitadas. 
 
Oração de: QUINTA-FEIRA 
● Pedir por sabedoria; 
● Pedir por suas necessidades. 
 
Oração de: SEXTA-FEIRA 
● As crianças que você conhece que precisam de Cristo; 
● Presidiários; 
● Missionários e outras pessoas que divulgam o evangelho de Jesus. 
 
Oração de: SÁBADO 
● Atividades de sua igreja; 
● Seus amigos que precisam de Cristo; 
● Seu trabalho para Deus; 
● Suas finanças. 
 
 
 

  

 


