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MÓDULO 1

A PRESENÇA 
AMOROSA DE DEUS EM 

NOSSAS VIDAS



3º. ENCONTRO – A ESSÊNCIA DO RELIGARE

Objetivo – refletir sobre o 
significado da religação com 
Deus a partir do 
desenvolvimento da 
religiosidade resultante do amor 
a Deus de todo o coração, de 
toda a alma e de todo o 
entendimento. 



A 
RELIGAÇÃO 
COM DEUS



A RELIGAÇÃO COM DEUS
Meditando sobre a ligação com Deus:
Feche os olhos e entre em contato com você 
mesmo(a) em essência, buscando sentir 
Deus dentro de si. Como você O sente? Você 
se sente ligado a Deus? Em algum momento 
você tem dúvidas de Sua existência e do Seu 
amor por você? Deixe fluir os seus 
pensamentos e sentimentos, evitando 
qualquer mascaramento, num processo de 
autoengano. Seja verdadeiro(a) com você, 
analisando-se com autenticidade.



A RELIGAÇÃO COM DEUS
Séculos de dominação religiosa e deturpação 
do pensamento cristão resultante do 
materialismo que se introduziu no 
Cristianismo, corrompendo-o, produziram a 
aversão de muitas pessoas a Deus e à 
proposta de Jesus, gerando, por 
consequência, o desligamento de muitas 
criaturas do Seu Criador, fato que causa uma 
aridez interior muito grande, criando a 
necessidade da busca da água viva, 
conforme Jesus ensina à samaritana no poço 
de Jacó, pelo desenvolvimento do verdadeiro 
culto a Deus, em Espírito e Verdade.  



A RELIGAÇÃO COM DEUS
João 4: 10, 13, 14, 21, 23 e 24
Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu 
conheceras o dom de Deus e quem é 
o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe 
pedirias, e ele te daria água viva.
Qualquer que beber desta água 
tornará a ter sede, mas aquele que 
beber da água que eu lhe der nunca 
terá sede, porque a água que eu lhe 
der se fará nele uma fonte de água a 
jorrar para a vida eterna.



A RELIGAÇÃO COM DEUS
Mulher, crê-me que a hora vem, em que 
nem neste monte nem em Jerusalém 
adorareis o Pai.
Mas a hora vem, e agora é, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai 
em Espírito e em Verdade; porque o 
Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é Espírito, e importa que os que o 
adoram o adorem em Espírito e em 
Verdade.
Qual é o sentido de adorar a Deus em 
Espírito e Verdade?



A RELIGAÇÃO COM DEUS
Para adorar Deus, em Espírito e 
Verdade, como recomenda Jesus, 
nos religando a Ele,  é necessário 
desenvolver em nós as três 
dimensões que o Mestre nos 
recomenda para amar a Deus: 
de todo o entendimento –
dimensão do saber, conquistada 
pelo exercício do raciocínio e da 
reflexão sobre as diversas 
questões que denotam a presença 
amorosa de Deus em nossas vidas.



A RELIGAÇÃO COM DEUS
de todo o coração – dimensão do sentir, 
conquistada pelo exercício para sentir 
na própria intimidade a veracidade do 
que se sabe pelo raciocínio e reflexão, 
de modo a sentirmos no coração a 
solicitude amorosa de Deus em nossas 
vidas.
de toda a alma – dimensão do vivenciar, 
conquistada pelos exercícios diários na 
própria viva do que se sabe e sente, de 
modo a se desenvolver, gradativamente, 
de forma relativa, os atributos divinos 
em nós mesmos, objetivo primordial de 
nossas vidas.



AS VIRTUDES 
QUE NOS  

RELIGAM A  
DEUS



AS VIRTUDES QUE NOS  RELIGAM A  DEUS

Qual são as duas 
virtudes que devemos 
desenvolver para que 
essas três dimensões 
de amor sejam 
contempladas e nos 
religuemos 
efetivamente a Deus?



AS VIRTUDES QUE NOS  RELIGAM A  
DEUS

Confiança
em si 

mesmo

Confiança
Na Vida

Confiança
em Deus

FÉ 
CONVICTA



AS VIRTUDES QUE NOS  RELIGAM A  DEUS
EV. Cap. XIX itens 3 e 4 [...] Entende-se 
como fé a confiança que se tem na 
realização de uma coisa, a certeza de 
atingir determinado fim. Ela dá uma 
espécie de lucidez que permite se veja, 
em pensamento, a meta que se quer 
alcançar e os meios de chegar lá, de 
sorte que aquele que a possui caminha, 
por assim dizer, com absoluta segurança. 
Num como noutro caso, pode ela dar 
lugar a que se executem grandes coisas.



AS VIRTUDES QUE NOS  RELIGAM A  DEUS
“A fé sincera e verdadeira é sempre calma; 
faculta a paciência que sabe esperar, 
porque, tendo seu ponto de apoio na 
inteligência e na compreensão das coisas, 
tem a certeza de chegar ao objetivo visado. 
A fé vacilante sente a sua própria fraqueza; 
quando a estimula o interesse, torna-se 
furibunda e julga suprir, com a violência, a 
força que lhe falece. A calma na luta é 
sempre um sinal de força e de confiança; a 
violência, ao contrário, denota fraqueza e 
dúvida de si mesmo.



AS VIRTUDES QUE NOS  RELIGAM A  DEUS

“Cumpre não confundir a fé 
com a presunção. A verdadeira 
fé se conjuga à humildade; 
aquele que a possui deposita 
mais confiança em Deus do que 
em si próprio, por saber que, 
simples instrumento da vontade 
divina, nada pode sem Deus.”



AS VIRTUDES QUE NOS  RELIGAM A  DEUS
EV. Cap. XIX item 7 – “[...] A fé necessita de 
uma base, base que é a inteligência perfeita 
daquilo em que se deve crer. E, para crer, 
não basta ver; é preciso, sobretudo, 
compreender. [...] A fé raciocinada, por se 
apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma 
obscuridade deixa. A criatura então crê, 
porque tem certeza, e ninguém tem certeza 
senão porque compreendeu. Eis por que 
não se dobra. Fé inabalável só o é a que 
pode encarar de frente a razão, em todas as 
épocas da Humanidade.”



AS VIRTUDES QUE NOS  RELIGAM A  DEUS

EV. Cap. VII item 2 – “[...] Em todas 
as circunstâncias, Jesus põe a 
humildade na categoria das 
virtudes que aproximam de Deus e 
o orgulho entre os vícios que dele 
afastam a criatura, e isso por uma 
razão muito natural: a de ser a 
humildade um ato de submissão a 
Deus, ao passo que o orgulho é a 
revolta contra ele.”



A RELIGAÇÃO COM DEUS

Avaliação reflexiva:
Feche os olhos e entre em contato com 
você mesmo(a) em essência, buscando 
sentir o conteúdo estudado neste 
encontro: 
O que você entendeu do conteúdo que 
se aplique à sua vida? 
O conteúdo estudado mudou de 
alguma forma a sua ligação com Deus? 
Caso positivo, que mudança foi essa?



A RELIGAÇÃO COM DEUS
Neste encontro focalizamos as virtudes 
que nos religam a Deus, a fé e a 
humildade. Feche os olhos e entre em 
contato com você mesmo(a) em 
essência, buscando sentir a fé e a 
humildade dentro de si. Como você as 
sente?
Você tem desenvolvido a fé convicta? 
Qual o seu nível de confiança em si 
mesmo, na Vida e em Deus?



A RELIGAÇÃO COM DEUS
Como está o seu nível de submissão a 
Deus e aos Seus desígnios? Você os 
recebe fazendo exercícios de 
humildade ou revolta-se com orgulho?
Como você sente a sua vida aplicando 
o conteúdo refletido? Como ele pode 
melhorar a sua vida em sua busca de 
autotransformação e as suas 
atividades na prática do Bem? 
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