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05 Maneiras de crescer seu 

1) Peca a Deus para remover tudo o que te impede de crescer em sua caminhada espiritual
As vezes existem obstáculo na estrada da vida que precisam ser removidos para que você alcance um nível 
mais alto de profundidade. Deus sim irá ouvir seu clamor e Ele ira te responder
Conheçamos o Senhor; esforcemo-nos por conhecê-lo  (Oséias 6:3)" " 

2) Jejue – Pelo menos uma vez por semana separe um dia para jejuar 
 Quando você diminui o patamar de controle da sua carne você abre espaço para Deus aumentar o seu nível 
espiritual e você conseguirá direcionar seu foco no poder De Deus, e conseguirá vencer o pecado da 
incredulidade que te impede de crer e acreditar que você é a mãe que seus lhos precisam, que você é a 
mulher ideal designada por Deus para administrar a sua família e realizar a vontade Dele dentro da sua casa. 
Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele " 

que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para 
satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. (1 Pedro 4:1,2) " 
Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. �" " 

(Salmos 35:13)

3) Leia a Bíblia diariamente  
Comece com o devocional diário e progressivamente aumente sua leitura com esse ponto de partida. 
Desperte pelo menos 15 minutos mais cedo do que o normal para essa leitura, e você perceberá que a sua 
alma será alimentada. Deus direcionara cada um dos seus seus passos quando você render seu tempo para 
aprender sobre Ele  e para ouvi-lo com atenção. Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que 
vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede. " (João 6:35)

4) Peça a Deus para te mostrar quais são as suas falhas e então se esforce para corrigi-las
As vezes estamos alimentando hábitos em nossa caminhada Cristã que engana e sabota o nosso nível de 
relacionamento com Ele e não reconhecemos isso. Peça ao Espirito Santo que te revele esses hábitos e 
obstáculos. Você tem que estar disposta a ouvir o que Ele irá te dizer ser intencional em  mudar a rota em 
direção a mudança. Jesus respondeu: "Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o 
poder de Deus! (Mateus 22:29)

5) Pergunte a Deus: O que o Senhor deseja que eu atinja em minha caminhada com o Senhor, 
que eu ainda não z? 
Sim a partir dessa pergunta Deus te ajudará a caminhar em direção a obtenção desses objetivos e te levará 
a um lugar mais elevado Nele. Uma vez que você começa a crescer, você só vai ansiar por mais. Ele vai te
levar o mais alto que você quiser e permitir.  Quanto mais você O buscar, mais você O encontrará.
 Às vezes o crescimento é difícil. Mas, para colher os benefícios de uma caminhada mais próxima com Deus,
 vale a pena o desao. 
Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em
 amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a
 profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de 
toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer innitamente mais do que tudo o que pedimos ou 
pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós (Efésios 3:17-20)

Se dê de presente no dia que é comemorado o dia das Mães em vários lugares do mundo 
essas maneiras de crescimento no relacionamento com Deus e você verá um aumento em sua
 fé e em sua caminhada ao único e verdadeiro Deus vivo que te proporcionará um realmente 
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Crie a sua manhã com Deus, coloque o alarme para despertar pelo menos 
15 minutos antes do normal. Faça desse tempo um momento de leitura, 

oração e Devocional com Deus. 

TEXTO LIDO DA BÍBLIA MOTIVOS DE ORAÇÃO TEMPO COM DEUS

HOJE EU: 

Visitei a vila de oração. escolhi um pedido de oração de uma casa e orei 

Criei um tempo com Deus 

Li o texto Bíblico do plano de Leitura anual Mães Que Oram

Administrei meus pensamentos 

Sorri 

Exercitei 

Cuidei do corpo da alma e do espírito

 Manhas com Deus



 Mês:


