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Descrição do Curso  
 
A espiritualidade cristã é comumente entendida como uma viagem e como uma relação 
com Deus (Sal. 84). Nos vemos como peregrinos que vão em direção a casa de Deus, 
percorrendo o caminho com Cristo a nosso lado (Is. 30). Ao longo desta viagem, será 
crucial discernir a voz de Deus em nosso contexto, e para avançar necessitamos ter 
recursos e ferramentas de discernimento espiritual.  
 
Muitos cristãos praticam o discernimento através da busca de sinais e “coincidências”; 
entretanto,  o discernimiento espiritual maduro está profundamente enraizado na palavra 
de Deus e na prática de um relacionamento ativo com Ele no contexto de uma comunidade 
de fé. 
 
Neste curso, buscaremos entender algumas ferramentas para discernir a presença de 
Cristo e do Espírito, através da prática da oração e da contemplação. Também estudaremos 
exemplos de como alguns cristãos escutaram a voz de Deus em meio às circunstâncias que 
estavam vivendo  e como essa escuta e discernimento os levou à ação. Este curso servirá 
como um guia para que o estudante trace seu próprio processo de discernimento 
espiritual. 
 

Objetivos do curso  
 
1. Conhecer algumas ferramentas para discernir o movimento do Espírito em nossas 

vidas.  
2. Ser conscientes de nossos contextos e de como eles permitem que vejamos a Deus.  
3. Incorporar práticas e disciplinas a nossa vida que nos permitam crescer 

continuamente no discipulado.  
 



 
 

 
Requerimentos acadêmicos e tempo a ser investido  
 
Este curso aberto semipresencial está disponível para qualquer pessoa comprometida com 
seu próprio crescimento espiritual. São três semanas de aprendizagem online e um dia de 
encontro presencial em São Paulo, Brasil (5 de outubro). As e os estudantes devem 
participar  em todas as discussões virtuais, videoconferência, e nas atividades de encontro 
presencial. É importante cumprir um mínimo 70% das atividades para que possam receber 
um certificado de participação. 

 
Temas 
 
Neste curso queremos dar a você alguns recursos para discernir o movimento do Espírito 
em suas vidas, conhecer mais a Deus e aproximar-se dEle. 
 
1. Reconhecer que o discernimento nasce de uma espiritualidade bíblica. Nossa relação 

com Deus e conhecimento dEle estão de acordo com sua palavra e história. 
2. Alguns aspectos da formação de uma pessoa com discernimento, e sua ação em seu 

contexto. 
3. Práticas para aprender a discernir o contexto e o momento para alinhar-se à ação de 

Deus. 
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