
 

 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO 

SEMANA 05: Mantendo a Chama do Evangelho Acesa 

(Baseado no cap. 5 do livro “Isso Muda Tudo” – Editora Fiel) 

Texto Básico:  I Tm. 4.7-8 

Recordando Conceitos. 

Semana passada vimos que nosso ingresso no 

Corpo de Cristo não implica apenas em direitos, mas 

também em deveres e, dentre eles, devemos prestar 

contas (não estou me referindo ao aspecto financeiro!) 

à liderança da igreja, não apenas para sermos 

disciplinados, mas para sermos santificados por meio 

da correção de nossos pecados. 

 Hoje nós vamos olhar para outro estágio da 

vida cristã. Nossas lições anteriores podem ser 

consideradas introdutórias, voltadas para aqueles que 

são novos na fé ou que ainda estão em dúvida quanto 

a assumir um compromisso com Cristo e, 

consequentemente com a Igreja, sua noiva. Porém, 

para aqueles que já estão na jornada, surge um 

problema que aflige muitos cristãos: a frieza ou 

desânimo espiritual. Aquela sensação de que a bateria 

está acabando e que nosso relacionamento com Deus 

não é mais o mesmo. O que fazer nestes momentos? 

Primeiramente, saiba que grandes homens de Deus 

passaram por isso também. Moisés, Elias, Jó e Davi são 

apenas alguns exemplos de homens que em algum 

momento deu sua jornada tiveram suas forças 

exauridas por diversos motivos: pecados ocultos, 

excesso de trabalho, perseguição dos inimigos ou 

simplesmente sofreram por serem humanos que 

sofrem os efeitos do pecado na humanidade, sem uma 

causa específica. A pergunta é: quais são os recursos 

que Deus nos deixa para “recarregarmos as baterias”? 

Aqui entram as disciplinas espirituais. Deixo 

bem claro que não o termo disciplina no sentido de 

correção, exortação. Neste estudo disciplinas 

espirituais são as práticas encontradas nas Escrituras 

para promoverem o crescimento espiritual dos crentes 

no evangelho e renovarem suas forças. São hábitos 

praticados pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos 

mais antigos. Também fique sabendo de antemão que 

você não encontrará nenhuma fórmula mágica para 

recuperar as forças. Quando observamos as Sagradas 

Escrituras, não temos uma lista exaustiva das 

disciplinas espirituais e podemos elaborar uma relação 

de diversas formas, dependendo da nossa divisão 

didática. Vamos focar em 4 hábitos que nunca 

deixaram de ser usados pelos filhos de Deus ao longo 

do tempo: 1) Mergulhar nas Escrituras (Js 1.8), porque 

são a palavra de Deus (2 Tm. 3.16), e que é necessário 

conhecer para obedecê-la (Mt. 19.14). 2) Memorizar 

as Escrituras (Dt. 6.6/ Sl 119.16); 3) orar com 

frequência (1 Ts. 5.17; 1 Tm. 2.1) e 4) Compartilhar 

Evangelho (Mt. 28.19-20, Rm. 1.16). Precisamos 

entender também que esses hábitos não são 

exclusivos para pessoas “velhas de igreja”. Tanto os 

jovens quanto os adolescentes e adultos, sejam novos 

na fé ou não, TODOS devem praticar tais disciplinas. A 

boa notícia é que tais disciplinas são acessíveis – e 

obrigatórias - a qualquer tipo de crente: não 

dependem de formação intelectual, condição 

financeira, idade ou tempo de conversão. Saiba 

também que qualquer um que deixar de praticá-las 

terá enorme prejuízo em sua vida espiritual! 

Por fim, antes de analisarmos como deve ser a 

prática das disciplinas espirituais precisamos entender 

por que as praticamos. Não fazemos as disciplinas para 

sermos salvos, mas porque fomos salvos. A questão 

das disciplinas é que para obedecer a Deus da maneira 

como ele ordena, precisamos ter a motivação correta. 

Podemos ler nossas Bíblias todos os dias por horas e, 

se a nossa motivação é apenas “cumprir uma meta” e 

nossos corações não estão dependentes de Cristo, isto 

não glorifica a Deus. O cerne das disciplinas espirituais 

é a alegria do evangelho, e é essa alegria que move 

todo cristão a ler suas Bíblias, memoriza-las, a orar e 

a evangelizar. Semana que vem daremos continuidade 

a este assunto. 

Pense Nisso! 

 

Perguntas para reflexão: 

1) Você já buscou o avivamento espiritual por 

meio da prática dessas disciplinas ou tem 

utilizado outros recursos mais inovadores? 

 

2) Como conciliar a prática das disciplinas com 

uma agenda tão apertada do mundo 

moderno? 

  


