POR QUE POUCOS SÃO ÍNTIMOS DE DEUS?

ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
A intimidade não deveria ser algo difícil de ser vivido, mas deveria ser algo natural. Mas como muitas vezes
encontramos dificuldades de sermos íntimos de nossos pais, filhos e familiares, também encontramos
dificuldades de sermos íntimos de nosso Deus, que é nosso pai celestial. Através das células busque
oportunidades de ser íntimo de Deus. Exercite isso constantemente.

TEXTO: Deuteronômio 34:10
INTRODUÇÃO:
 A vontade é um fator importante para que um relacionamento possa se aprofundar, mas não é o
único fator, afinidade e oportunidade também são fatores essenciais para que amizades possam
ser firmadas.
 Por mais que gostemos de uma pessoa, dificilmente nos tornaremos amigos dessa pessoa se não
tivermos interesses comuns (afim), como diz a Bíblia não há como andarem dois juntos se não
houver entre eles acordo (Amós 3:3).
 Oportunidade também é essencial, por mais que gostemos de alguém, se não conseguirmos
passar tempo junto com essa pessoa, não nos tornaremos amigos.
 Como temos visto, Deus deseja ser nosso amigo, então porque poucos são íntimos do Senhor?
 A Bíblia fala no texto de Deuteronômio que nunca mais se levantou em Israel um profeta como
Moisés, com quem Deus tratasse face a face; também vemos que entre milhares de pessoas que
Deus desejava chamar de Seu povo, uns poucos foram chamados de amigos ou usufruíram da
intimidade de Deus, por quê?
1) FALTA DE TEMOR (Deuteronômio 5:29).
 Temer a Deus é estimá-lo, honrá-lo, ter a maior consideração para com Ele, demonstrar respeito
e valorização para com Deus e sua vontade.
 Não gostamos de estar com pessoas que não nos respeitam. Você, de alguma maneira tem
desrespeitado a Deus? Se sim, mude sua atitude.
2) INTERESSES DIFERENTES (Tiago 4:4 e I João 2:15)
 Em II Timóteo 4:10 Paulo fala que um companheiro dele o abandonou porque amou o presente
século, desejou mais a outras coisas do que aquilo que fazia junto com Paulo para Deus.
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O mesmo acontece com muitos em relação a Deus, amam mais as coisas que podem adquirir e
usufruir no mundo do que a vontade, a presença e a amizade de Deus em suas vidas.
Prezam mais seu conforto e tranquilidade do que uma vida para honrar e glorificar a Deus.
A Bíblia ensina que não é possível ser amigos dos dois, temos que escolher se queremos ser
amigos do mundo ou de Deus.

3) FALTA DE TEMPO (Marcos 3:14).
 O primeiro convite de Jesus é para estarmos com Ele.
 Se não fizermos isso nunca seremos amigos Dele.
CONCLUSÃO:
Você gostaria de ser amigo de Deus? O que você está disposto a fazer para isso? Está disposto a entregar sua
vida a Ele e deixá-lo mudar sua vida? Está disposto a isso?
DESAFIO:
O desafio desta é fazer algo essa semana que busque mais intimidade com Deus.
AVISOS IMPORTANTES:
 Encontros – Lembre dos Encontros que teremos este ano e já comece a se organizar, verifique o
calendário para saber quando será o Encontro de sua Rede.
 Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
 Ore pelos alvos e metas deste novo ano.
 Ore pela multiplicação das células e pelos novos Líderes.
 Ore pelos aniversariantes da semana.
 Ore sempre pelas pessoas da sua família.
 Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
 Ore pela fidelidade dos seus discípulos nos dízimos, ofertas e primícias;
 Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.
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