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1. Ame a Deus de todo o teu coração, alma, mente e força na presença dos outros. Isso é 
contagiante.  
 
2. Ame as outras pessoas a partir do poder da graça de Deus. Isto é, na forma como 
você as ama, mostre a beleza de Cristo em Seu amor por elas.  
 
3. Conte histórias sobre aqueles que foram encantados pela beleza e glória de Deus. 
Parece que as verdadeiras narrativas da experiência de pessoas com a dignidade de Deus 
são muito despertadoras. 
 
4. Descreva o valor de Deus – seu tesouro – em termos abundantes.  
 
5. Ensine as pessoas a orarem para a transformação de seus próprios corações, ou seja, 
ensine-as a orar como o salmista: “Inclina o meu coração para os teus testemunhos, e 
não para a cobiça”.1  
 
6. Apresente para as pessoas uma meditação e reflexão prolongada sobre a palavra de 
Deus. A maioria das pessoas não sabe como pegar uma palavra, frase ou sentença de um 
texto bíblico, memorizá-la e analisá-la repetidamente em sua mente, olhando para ela de 
diferentes perspectivas, fazendo muitas perguntas sobre a mesma, aplicando-a a 
diferentes aspectos de sua vida e fazendo analogias dela em sua mente. Mas é 
precisamente nesse cogitar que a seiva da fruta começa a fluir e a despertar o paladar da 
alma. 
 
7. Mostre às pessoas como encontrar promessas particulares e específicas na Bíblia para 
experimentarem. Quando Paulo diz em Romanos 15:13, “ora, o  Deus de esperança vos 
encha de todo o gozo e paz na vossa fé…”, ele está apontando que a alegria e paz 
surgem à medida que confiamos nas preciosas e grandes promessas de Deus. Portanto, 
as pessoas precisam fazer uma busca mais específica pelas promessas e então mantê-las 
em suas mentes, concentrando-se nelas no decorrer do dia. 
 

                                                
1 Salmos 119:36 (ARA) 
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8. Ajude as pessoas a desligar a televisão. Poucas coisas em nossa cultura são mais 
espiritualmente entorpecentes do que a televisão. Mesmo os shows chamados “bons”, 
em geral, mostram banalidades, vulgaridades e tudo o mais, exceto o cultivo de uma 
capacidade rica e profunda de gozar a Deus. E quando você acrescenta a isso a 
avalanche de propagandas sugestivas que acompanha quase todo programa, não espanto 
porque tantos cristãos professos são espiritualmente incapazes de experimentar 
pensamentos elevados e emoções profundas.  
 
10. Aponte as pessoas para biografias centradas em Deus. As lutas e as vitórias de 
cristãos que conheceram a grandeza e a glória de Deus são muito cativantes e 
despertadoras.  
 
11. Mostre às pessoas como transpor as suas alegrias nas coisas naturais para a alegria em 
Deus. Veja o que quero dizer. Mesmo a pessoa mais infeliz parece ter uma ou duas 
coisas em sua vida que a deixa alegre. Pode ser a sua família. Pode ser o céu à noite. 
Pode ser a pesca. Ajude tais pessoas a fazer uma transposição, ou seja, passar pela linha 
da música chamada “alegria” em sua alma e transpô-la do natural para o sobrenatural, 
por um ato de fé em Deus como aquele que criou a família, o céu à noite ou a pesca. 
Ajude-as a ver que todas as coisas que são verdadeiramente deleitosas neste mundo, que 
despertam prazeres em seu coração, são dons de Deus e reflexos do seu caráter e da sua 
bondade. Se eles são capazes de se deleitarem nas coisas naturais, então pela graça do 
Espírito Santo podem ser capazes de transpor aquelas alegrias a um nível mais elevado, e 
assim descobrir a alegria em Deus.  
 
12. Chame as pessoas para a confissão e a renúncia dos pecados que os assolam, faz com 
que se sintam falsos e bloqueia a verdadeira afeição por Deus. 
 
13. Ensine-os sobre a necessidade e o valor do sofrimento na vida cristã, e como isso é 
tão ínfimo quando comparado com a glória a ser revelada. 
  
Essas são algumas das coisas que podem ajudar o seu povo. 
  
Em minha opinião, o mais útil é simplesmente cuidar da sua própria alma e daquilo que 
incendeia o deleite por Deus em você, e então partilhar isso com os outros. 
 
Que as bênçãos sejam sobre você, à medida que realiza a suprema tarefa de fazer com 
que a alegria em Deus nasça em sua congregação. 

 
 
 

Fonte: Extraído e traduzido de www.desiringgod.org, 
 com a devida autorização. 
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