
 

Desenvolvendo a amizade com Deus” Provérbios 3.32 

  1 - Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar? 

A exemplo de qualquer amizade, você deve se Esforçar, é necessário querer, ter tempo e 
energia. 

2 - Devo optar por ser sincero com Deus. 

A-O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser 
absolutamente sincera.  Sl 31.9 

B- É provável que você precise confessar alguma raiva ou ressentimento escondido em relação 
a Deus em certas áreas de sua vida    Rm 8.28  

3- Devo optar por obedecer a Deus na fé.  

Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que ele diz, mesmo sem 
compreender, você aprofunda sua amizade com ele  Jo 15.14 

4 - Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem — importam-
se com o que é importante para a outra pessoa. 

Pergunte e dê uns minutinhos para respostas: O que importa mais para Deus?  Marcos 16:15 

5 - Mais do que qualquer outra coisa, devo desejar: ser amigo de Deus. 

Confissão: “Querido Jesus, mais do qualquer outra coisa, quero conhecê-lo intimamente”. 

Conclusão:  Não há nada — absolutamente nada — mais importante do que desenvolver uma 
amizade com Deus. 

Quebra-Gelo “Não seja egoista” 
 Formem um circulo. Coloque um prato de algo comestível no centro da roda, dê uma colher 
para cada um dos presentes e diz que todos poderão comer dele desde que só usem um 
braço e é proibido dobrar o cotovelo. Com isso, eles serão forçados a inventar uma forma.  
É esperado que descubram sozinhos uma forma e combinem com outra pessoa de comer o 
dela e oferecer o seu. Será a única forma de todos comerem sem dobrar o cotovelo. 

Frase para o líder 
"O grande líder é aquele que está disposto a desenvolver as pessoas até o ponto em que elas eventualmente 
o ultrapassem em seu conhecimento e habilidade. “  (Fred A. Manske) 
 

Avisos 
Domingo será Ceia dos lideres às 8:30h 
Culto de Ceia ás 10h e 18h 


