INTIMIDADE
Estudo nº 15

QUEBRA-GELO:
Você já foi amigo(a) de alguém sem vontade?

TEXTOS MOTIVADORES:
João 15.14-15; Amós 3.3

INTRODUÇÃO
O que nos aproxima de alguém? Já pensou sobre isso? E por que temos os amigos que temos?
Duas coisas nos aproximam de alguém: oportunidade e interesse (vontade). Poderíamos ser amigos de várias
pessoas, mas não seremos porque não teremos a oportunidade de conhecê-las; também poderíamos ser amigos de
várias outras pessoas que conhecemos, mas não seremos porque não temos desejo de ser. Oportunidade e interesse
nos aproximam.
Estar próximos e ser amigos são coisas diferentes. Para sermos amigos das pessoas com as quais convivemos
são necessárias três coisas: afinidade, respeito e valorização.
O texto de João 15.14-15 nos diz que podemos ser amigos de Jesus. O que é preciso para ser amigo de Jesus?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. SÓ ANDAM DOIS JUNTOS SE HOUVER ENTRE ELES ACORDO (AM 3.3)
Precisamos ter os mesmos valores e objetivos que Jesus se quisermos andar com Ele. Precisamos querer o que Ele
quer.
O objetivo de Jesus é fazer a vontade de Deus (do Pai) (Jo 4.34 e 5.30), se nosso objetivo na vida é outro, dificilmente
seremos amigos íntimos de Jesus.

2. PRECISAMOS FAZER O QUE ELE MANDA (JO 15.14-15)
Para sermos amigos de Jesus temos que obedecê-Lo. Ninguém se torna amigo de Jesus sem antes ser discípulo Dele,
seguidor integral do Mestre. As pessoas passam de servos a amigos de Jesus. Só o obedeceremos se o valorizarmos.

3. A INTIMIDADE DE JESUS É PARA OS QUE O TEMEM (SL 25.14)
Já falamos que temer não é ter medo. Temer tem a ver com respeito e amor. Sem respeito nunca seremos
amigos de Jesus.

CONCLUSÃO
Você quer ser amigo de Jesus?
Deseja isso o bastante para transformar sua intenção em ação? Ter a atitude necessária para rever seus objetivos e
valores, seguir a Jesus e obedecê-Lo?
Levante a mão, vamos orar.
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