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João 15:13-15
Ser amigo de Deus

Mateus 16:13-18
Conhecendo nosso Amigo

Dinâmica: Disponha o grupo em círculo e coloque uma música de
fundo, lance uma bola, ou bexiga ou almofada entre os participantes
que devem passa-la para os outros até que a música seja interrompida.
Quando a música parar quem estiver com a bola deve dizer seu nome,
quantos amigos têm e o que pensa ser importante numa amizade. Deixe
que algumas pessoas participem depois discuta com o grupo as
questões a seguir: Você acha importante ter amigos? Como os
amigos nos ajudam em momentos de dificuldade? O que é
importante em uma amizade?

Você ama a obra de Deus? As prioridades de Deus são as suas? (2
Co 11:2).

Você gostaria de ter Deus como seu amigo? Como podemos ser
amigos de Deus? (Leia João 15:14)
Moisés, Abraão, Enoque, Noé, Davi são exemplos de homens que
tiveram amizade com Deus. A amizade com Deus se baseia
principalmente na obediência à sua palavra. Existem alguns aspectos
que também precisam ser respeitados em uma amizade com Deus, são
eles: Sinceridade com Deus, Valorizar o que Deus Valoriza e Desejar ser
amigo de Deus.
Você é sincero com Deus? Quando está mal, irritado, triste, você
diz isso a Deus? (João 4:23)
Devemos ser sinceros com Deus, quando lemos Jó, Salmos e
Lamentações vemos estes homens de Deus sendo sinceros com Deus,
lamentando e abrindo seu coração, no entanto não deixam de ser
obedientes e fiéis a Ele. Leia Marcos 2:17 e diga que Jesus conhece os
nosso pecados e não se afasta de nós por causa disto, mas ele quer que
digamos a Ele nossos pecados e Ele nos ajuda.

A prioridade de Deus são as pessoas, e Deus quer que tenhamos o
mesmo zelo que Ele tem por elas.
Quem Jesus é para você? (Leia Mateus 16:13-18)
Quem podemos dizer que Jesus é? Nosso amigo, nosso Senhor? Muito
mais que isso Ele é o Deus todo poderoso que afirma que iremos
prevalecer sobre as portas do inferno (Hades). Nós como igreja somos
os portadores das boas novas, as boas novas são: Jesus nasceu, morreu
e ressuscitou por nós. Ele tem todo poder e nos deu autoridade para
enfrentarmos todo mal!
Você gostaria de prevalecer sobre o mal? Gostaria de ter uma vida
vitoriosa? Como podemos ter uma vida assim?
Existem 3 passos para termos sucesso na nossa vida com Deus, em
nossa amizade com o Senhor e que nos dá uma vida prospera. São eles:
Conhecer a Palavra de Deus, Crer na palavra de Deus e Praticar a
palavra de Deus.
Conhecer: Abre os nossos olhos espirituais, nos reveste da verdade e
muda as realidades (Oséias 6:3)
Crer: Nos faz vencer a incredulidade, realiza grandes prodígios e nos
faz viver enormes experiências com Deus (João 8:32)
Praticar: Nos faz estarmos em pé para a nossa missão, estabelece os
valores do reino e nos faz viver o céu na terra (Mateus 7 – final do
sermão)
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