
4FAITH WORKOUT - Resistência 
Adicionamos este Treino de Resistência ao teu 4Faith Gear! Ele vai ser fundamental para, cada dia, olhares 
para a forma como tens vivido a aventura que é a tua vida, para poderes insistir nos pontos que precisam de 
ser melhorados e tirar ainda mais partido dos pontos fortes! Não deixes de treinar!

1º Exercício: Treino acompanhado!
Escolhe um lugar calmo, onde possas estar sossegado. Começa por agradecer a tua vida e a presença de Deus 
nela. Por Ele te desafiar a ir sempre mais longe e por todos os dias entrar nessa aventura contigo. Pede que ele 
te ajude a rever o teu dia. Podes rezar ou cantar uma oração a pedir o Espírito Santo, que é o melhor Personal 
Trainer!

2º Exercício:  Revisão
Olha para o dia que passou. Revê cada etapa desse dia, as pessoas que encontraste, os lugares por onde pas-
saste, as actividades em que estiveste envolvido… Que sentimentos foste experimentando em cada situação e 
porquê? Como respondeste a cada coisa? Deus esteve presente no teu dia e nesses vários momentos? Procu-
raste reconhecê-lo e viver este dia acompanhado por Ele? Onde é que isso aconteceu e onde é que não? Este 
exercício é muito importante para este treino correr bem! Se te ajudar, escreve num caderno os pontos desta 
revisão.

3º Exercício: Reconhecer os erros 
Às vezes, pela Revisão, percebemos que o desafio do dia anterior não correu da melhor maneira, que podíamos 
ter feito escolhas diferentes… Olha para o que identificaste na Revisão e tenta perceber o que é que gostavas 
que tivesse sido melhor, que decisões podias ter tomado de maneira diferente, que atitudes podias ter evitado, 
em que momentos podias ter arriscado mais na generosidade. E, também, em que momentos é que marcaste 
falta para cartão vermelho… Trata-se da tua vida! As escolhas que fazes são fundamentais para construir a tua 
felicidade. Pede perdão a Deus pelas tuas faltas e pede ajuda para não as repetires.

4º Exercício: Definir metas
Quando entramos em desafios grandes, é importante irmos definindo metas a cada etapa, para sabermos onde 
queremos chegar! O desafio da santidade é um desafio para toda a vida, mas é preciso que, a cada dia, 
saibamos bem até onde queremos ir e, também, por onde não queremos ir. Define as metas para o dia que vem, 
sem a ilusão de bater muitos records, mas com realismo. Partindo da Revisão, identifica o que pode ser melhor 
amanhã, tenta perceber o que Deus quer de ti e pede-Lhe ajuda para o concretizar.

Este é um treino que só ganhas em fazer todos os dias! Com ele vais adquirir mais resistência e vais ganhando prática para fazer 
aquelas escolhas com que temos de nos deparar a cada etapa da grande aventura da santidade! Aqui treina-se a felicidade!

Neste 2º Desafio, adicionamos mais um item ao teu 4Faith Gear! Podes usá-lo todos os dias!


